
С. Я. ЄРМОЛЕНКО 
«I МОЛОТ КАМЕНЯРСЬКИЙ, І РІЗЕЦЬ ПЕТРАРКИ...» 

 
У відомому дослідженні «Із секретів поетичної творчості» І. Я. Франко писав: «Поет 
користується в значній мірі готовою вже поезією мови, готовим запасом абстракцій і 
абревіатур, але все-таки треба признати, що правдиві поети...з багатого запасу рідної мови 
вміють вибрати власне такі слова, які найшвидше й найлегше викликають у нашій душі 
конкретне змислове враження». 

«Конкретними змислами» називає І. Франко зорові, слухові враження, дотикові, фізичні 
відчуття, що знаходять вираження в словесних картинах. Не підвладні часові тонкі 
спостереження Франка над таємницями Шевченкового слова виховують естетичне 
розуміння художньо-словесного образу, перекидають містки від світу поетичної уяви до 
реальних явищ навколишнього життя. 

Поетичний словник і фразеологія несуть на собі відбиток конкретного історичного часу. 
Традиційні образи кожен поет переживає по-новому. Лірика І. Франка збагатила українську 
поезію як у тематичному й жанровому плані, так і щодо розвитку стилістичної семантики 
суспільно-політичної лексики та фразеології, щодо оновлення традиційного словника 
інтимно-ліричного мовлення. Від громадянського звучання гімну «Вічний революціонер» з 
його рішучістю, переконливою вірою в здійснення ідеалів до перейнятих тугою інтимних 
«жмутків» «Зів’ялого листя» — така велика амплітуда людського почуття. Є у І. Франка 
наскрізні улюблені образи-слова, словосполучення, які визначають індивідуальне бачення 
світу. Так, ідея боротьби за справедливий суспільний лад утілена в символічному образі 
каменярів. Пост упластичнює, за його висловом, працю каменярів-революціонерів, 
викликаючи в уяві зорові, фізично відчутні картини. У поезії «Каменярі» певне смислове і 
стилістичне навантаження виконують слова-синоніми дорога, шлях, гостинець, путь. 
Спершу це нібито конкретна дорога, яку прокладають каменярі: 

... аж тоді підуть по цій дорозі люди, 
Як ми проб’єм її та вирівняєм всюди ... 

Синонім гостинець розкриває свою метафоричну семантику в такому контексті: 
І всі ми вірили, що своїми руками  
Розіб’ємо скалу, роздробимо граніт,  
Що кров’ю власною і власними кістками  
Твердий змуруємо гостинець і за нами  
Прийде нове життя, добро нове у світ. 

Від конкретної дороги, твердого гостинця асоціативні зв’язки ведуть до фразеологізму 
суспільно-політичного змісту шлях поступу: 

Ми рабами волі стали. 
На шляху поступу ми лиш каменярі. 

Це вже не звичайна дорога, не твердий гостинець; каменярі рівняють «правді путі», бо 
шлях поступу — це і є шлях, яким прийдуть правда, воля, нове життя. Показником 
семантичного зрушення в прямому значенні слів-синонімів є їхні конкретні зв’язки із 
словами боротьба, правда, воля. Не поодинокий публіцистичний вислів рівняти правді путі 
в поезії І. Франка; пор. варіант рівняти стежку правді: 

Борітеся! Терпіть! По всій землі 
Рівняйте стежку правді! 

(«Товаришам») 
Частково видозмінений цей образ у вірші «Рубач (із переказів народних)», в якому 

подібно до «Каменярів» розвивається ідея прокладання шляху для правди і волі. Цей шлях 
торує робітник — рубач, який прочищує «путь волі й правди сміло». Путь волі й правди — 
вислів, що за своєю оцінною семантикою стоїть в одному ряду з іншими публіцистичними 
висловами, уживаними I. Франком: дорога широка і вільна, несхитна і ясна, дорога, яку 
вороги називають «нечестивою». Каменярі-революціонери обирають важкий, тернистий 



шлях, а не «утерті стежки»; пор. контекстуальні синоніми до оцінних епітетів не 
вторований, тобто важкий шлях, і шлях «Без стежки, кладки і без перелазу» («Нове 
життя»). Емоційно-експресивний заряд містить у собі антонімічне вживання понять великі 
дороги і вузькі та круті манівці («Не забудь, не забудь Юних днів, днів весни»). 
Терни — ще один наскрізний вузловий образ Франкової поезії, який містить у собі 

негативний оцінний зміст. У семантико-стилістичних зв’язках індивідуальної мови І. Франка 
розрізняють загальномовну метафору типу тернистий шлях (пор.: «Шлях заріс тернами»), 
властива громадянській ліриці, і вислови, що мають значення «приносити страждання», пор. 
букет із тернових колючок, твоє серденько — колюче терня, ранити м’якеє серце тернами. 
Для інтимної лірики характерне протиставлення рож (або розмарину) і тернів як приємних і 
неприємних емоцій. Отже, слово-образ терни розвиває своє переносне значення в усталених 
фразеологічних зворотах суспільно-політичного, громадянського звучання і в метафорах 
інтимно-ліричного мовлення. 

Високий стиль громадянської лірики І. Франка наповнений суспільно-політичною 
фразеологією, в якій символічного змісту набувають образи правого, високого діла (пор.: 
йти на чесне, праве діло), святої боротьби, боротьби за ідеї, образи волі, вольності (пор.: 
воля люду, раби волі, вольності слова, запах вільності), святої, живої, ясної правди. 
Характерним для громадянської поезії І. Франка є синонімічний ряд люд, людськість, народ, 
чоловіцтво. Виразно зазвучав серед цих слів синонім міліони, ужитий у гімні «Вічний 
революціонер»: 

Словом сильним, мов трубою,  
Міліони зве з собою, —  
Міліони радо йдуть,  
Бо се голос духа чуть. 

Той самий словесний образ повторюється і в циклі «Веснянки»: 
Мільйони чекають щасливої зміни,  
Ті хмари — плідної будущини тіні,  
Що людськість, мов красна весна, обновить... 

Семантично вагоме у громадянській ліриці І. Франка слово будущина. Воно входить в 
індивідуально-авторський синонімічний ряд розвидняющийся день, грядущий день, краща 
прийдість людська, становлячи в ньому нейтральний компонент. Стилістично нейтральним 
відповідником до цих висловів у сучасній літературній мові виступає субстантивований 
прикметник майбутнє. Контекстуальні синоніми до названого поняття — вислови із 
Франкової поезії: обновлений, щасливий світ, світ правди й волі, світ будущий, день новий і 
под. 

Громадянські мотиви лірики І. Франка розвиваються навколо усталених публіцистичних 
метафор, арсенал яких збагачується за рахунок індивідуальних образів-символів, напр.: 

Чого важкий свій молот каменярський  
Міняєш на тонкий різець Петрарки? 

(«Чого ти, хлопе, вбравсь у стрій лицарський») 
У наведених рядках «важкий молот каменярський» — це символ пристрасної 

громадянської поезії, а «тонкий різець Петрарки» — інтимна лірика поета. 
Наскрізні слова-образи, зокрема ті, що виявляють поетичну традицію, зазнають в 

індивідуальному стилі І. Франка семантичного ускладнення. Показовим щодо цього є 
символ пута. Пор. синонімічний ряд, сформований на основі Франкового слововживання: 
пута, окови, кайдани, верії, дракони, спрут і под. Пута порівнюються із зміями, що обвили 
Лаокоона: 

Мов Лаокоон серед змій,  
Так люд увесь в тих путах в’ється...  
Ой, і коли ж той спрут страшний  
На тілі велетня порветься? 

(«Не люди наші вороги») 



Крім конкретного значення слова пута (пута глибоко врізаються в тіло людини) часто 
вживаються у поезії І. Франка публіцистичні метафори типу пута слабої волі, пута духу, 
пута розуму, думки, пута брехні, пута фальші і облуди; пор. у поезії «Картка любові»: «пута 
недумства, темноти, і зависті, і людовладства, й горя». Найхарактерніша сполучуваність — 
рвати (порвати), ламати пута, окови і под. 

Подібно до тернів, образ яких по-різному трансформується в громадянській та інтимній 
ліриці І. Франка, вузлове поняття пута так само набуває неоднакового стилістичного 
звучання. З одного боку, рвати пута, ламати кайдани — типові фразеологізми 
громадянської високої поезії, а з іншого — вони виступають як форма втілення інтимно-
ліричного слова, як образ, що передає силу інтимного почуття: 

Якби знав я чари, що спиняють хмари,  
Що два серця можуть ізвести до пари,  
Що ламають пута, де душа розкута... 

(«Якби знав я чари») 
«Я — кайданник!» — говорить про себе ліричний герой, передаючи думку про силу 

почуття, що оволоділо ним: 
Сам від себе геть за море 
Я тікаю ... Чи втечу? 
Я — кайданник! Власне горе 
За собою волочу. 

(«Смійтесь з мене, ясні зорі!») 
«Різцем Петрарки» написано класичні рядки «Сікстинської мадонни» — «Хто смів 

сказать, що не богиня ти?» І так само, як кохання Петрарки пережило поета в його сонетах, 
так і Франкові почуття, перелиті в пісні, втілені в цілком реальних і водночас несподіваних 
словесних зв’язках, за якими постають розгорнуті зорові картини, і сьогодні вражають нас 
силою незглибимого почуття: 

Мов золотая мушка, в бурштиновий  
Хрусталь залита, в нім віки триває,  
Цвістимеш ти, — покіль мій спів лунає. 

 


