
ГАЛИНА СЮТА 
«НЕ ВМІЮ МИСЛИТИ ТАК, ЯК ЛЮДИ...» 

(МОВНИЙ ОБРАЗ МАЛОГО МИРОНА  
В ОДНОЙМЕННОМУ ОПОВІДАННІ ІВАНА ФРАНКА) 

 
Говорячи про Франка як велета духу, будителя національної свідомості та несхитного 
Каменяра, ми іноді наче залишаємо осторонь ті риси, які робили його Людиною — чутливою 
до краси і любові, сентиментальною і вразливою, коли йшлося про дітей. Адже по-іншому не 
можна пояснити ті авторські почуття, які відчитуємо у начебто добре знаному, але, можливо, 
ще не до кінця осмисленому оповіданні «Малий Мирон». 

Яким же бачить письменник малого Мирона? Чому з таким неприхованим замилуванням, 
теплом ставиться до цієї дитини? 

Змальовуючи образ цього селянського хлопчини, І. Франко не зосереджує уваги на 
зовнішніх ознаках (зріст, колір волосся, форма обличчя). Тільки принагідно, практично 
наприкінці оповіді із зневажливої репліки сусіда дізнаємося також про вік хлопця (п’ять літ 
має, а ще броду боїться), однак і ця вказівка дуже відносна. Значно виразнішими для 
розуміння особистості малого Мирона виявляються його уміння лічити (дорахував уже до 
чотириста), дитяча боязнь закритого простору (в хаті він боїться. Боїться дідів у кутах, то 
єсть тіней, боїться череватого комина, чорного внутрі від сажі, боїться грубої дерев’яної 
клюки) тощо. В авторському розумінні ці особливості вкладаються в постійно вживане 
означення малий, але в процесі розгортання художньої оповіді й ця вікова характеристика 
нейтралізується і стає своєрідним прирощенням до власного імені персонажа: Малий Мирон 
укусив разів зо два, а далі задивився; І довго так стояв малий Мирон то схиляючись, то 
повертаючись над бродом; Малий Мирон аж звергся і обернув залякані оченята на старого 
Рябину; І стане малий Мирон гарячим проповідником тих правд, понесе [..] під рідні сільські 
стріхи. 

Уникаючи зовнішньопортретних описів, І. Франко натомість подає читачеві розгорнутий 
психологічний образ малого Мирона. У ньому найбільш знаковими виявляються епітетні 
характеристики бідний, дивний, а також слова із семою ‘мислення’. 

Епітети бідний та дивний відбивають два типи оцінки малого Мирона дорослими. Перше 
означення у тексті стає виразником суб’єктивної а в т о р с ь к о ї  оцінки, свідчить про 
співчуття І. Франка до життєвих прикрощів хлопчика. При цьому воно іноді ніби семантично 
витісняє епітет малий, смислово заступаючи його: І що вже бідний Мирон не намучився, щоб 
вимислити, а потім сказати щось розумного, — ні, не можна, та й годі; Бідний Мирон 
дійшов до того переконання, що він не вміє мислити; Бідний Мирон заплакав. 

Виразно співчутливі інтонації, які звучать в авторських оцінках малого Мирона, 
викликані розумінням його чужості не тільки у вибудуваному за певними канонами світі 
дорослих, а й серед дітей, між якими «він несмілий і непроворний». Недаремно І. Франко 
неодноразово вказує на самотність хлопчика: Малий Мирон над усе любить бігати сам по 
зелених цвітастих лугах; Коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається 
сам. 

Найповніше внутрішній світ малого Мирона розкривається на тлі природи, яка стає і 
прихистком від незрозумілого йому зовнішнього світу, і джерелом пізнання. На це, зокрема, 
вказують розгорнуті метафоричні контексти, які відтворюють динамічну картину 
спілкування малого Мирона з природою. Пор.: Ота річка — то правдива розкіш, то сильна 
принада для Мирона. Там він цілими годинами любить сидіти, запхавшися в високий зелений 
косітник або між густе лапасте листя надбережного підбілу; Він стояв якраз проти сонця 
і, дивлячися в воду, побачив нараз замість плиткого дна [..] одну бездонну глибоку синяву. Він 
не знав іще, що се небо з води всміхається до нього; При беріжку видно знайомі камінчики 
та й чути звичайний любий журкіт води на броді. Щільне насичення таких описів 
численними мовними знаками інтимізації (любить, любий, знайомий, принада, всміхатися) 
сприяє розкриттю багатого внутрішнього життя дитини. 



Саме природа є тим потужним джерелом, яке спонукає малого Мирона до пізнання 
навколишнього світу. Процес спостерігання за природою, осмислення певних явищ 
письменник розгортає у цілі динамічні психологічні образки. Найвиразніше семантично 
навантаженими у них можна вважати слова та вислови, що відбивають певні етапи 
пізнавально-інтелектуальної діяльності, пор: Сидить і вдивляється у плюскітливу воду... 
Любо йому. Невеличкі його сірі оченята живо бігають, дитиняче чоло стягається, — думка 
починає рушатися; — От сонічко, — чому воно таке невеличке, а татуньо казали, що воно 
велике? То, певно, в небі лиш така невеличка дірка прорізана, що його лиш стілько видно! 
Але зараз же в його голові заворушилася ще й друга думка. — Ба, а як же воно? Сходить, 
там дірка мала, заходить, то й там дірка. Хіба ж дірка разом із сонцем по небі ходить?» 
Се не може йому поміститися в голові; А чим то воно чоловік усе видить? І небо, і зіллє, і 
тата з мамою? — таке питання насувається йому ні звідси, ні звідти. — Або чим чує? Он 
каня кевкає, кури кудкудачуть [..] Що то таке, що я тото чую? 

Автор поступово підводить і дитину, і читача до основної інтелектуальної ознаки й 
потреби людини — мислити (а саме її дорослі не хочуть визнати за малим Мироном). 
Відповідна дія стилістично втілюється у предикативних метафорах думка починає рушатися, 
думка надходить, заворушилася й друга думка, питання насувається, об’єднаних спільною 
семантичною ознакою ‘почати мислити’. Для дитини це завжди якийсь знаковий момент, 
пункт, коли вона перестає просто спостерігати і починає усвідомлено осмислювати бачене. 
Порівняймо зміст відповідних метафор у контекстах, де їх позитивна експресія 
підтверджується іншими метафоричними образами позитивного змісту: Багато разів уже 
переходив він через річку, та й нічого, а тепер нараз нова поява впала йому в очі [..] Се 
відкриття і втішило, і здивувало його. Він почав повертатися на всі боки, пробуючи і 
втішаючись дивним явищем; Любо йому, і на дитиняче чоло немов хмарка набігає — се 
думка надходить. Прикметним, на нашу думку, є асоціативний зв’язок думати — чоло. 
Динамічну ознаку думати — наморщувати чоло І. Франко поетизує у метафоричній сполуці 
на чоло хмарка набігає. 

Власне, тісний духовний зв’язок хлопчика з природою — ще одна причина того, що 
дорослі не розуміють його і вважають дивним: Малий Мирон — дивна дитина. Ця 
характеристика, вжита у першому рядку твору, повторюється і семантично розвивається 
упродовж усієї оповіді, послідовано підтримуючись розмовним висловом «не такий, як 
люди»: Сусіди тихо шептали собі, що Мирон «якесь не таке, як люди», іде та й розмахує 
руками, гуторить щось сам до себе. Експресивний зміст такої оцінки виразно дисонує з 
тією, яку дає Миронові батько: Батько втішається ним і каже, що він чудово розумна 
дитина; Миронів батько — чоловік уже в літах, ледве дочекався дитини [..] все вона у нього 
золота, і розумна, і гарна. Опорними словами у ній виявляються традиційні 
народнопоетичні епітети золотий, розумний, гарний. 

Батько — той єдиний зі світу дорослих, хто не відштовхує малого Мирона і бачить у 
ньому гарні риси. Не випадково саме до нього тягнеться хлопчина у своєму намаганні 
пізнати навколишній світ: се не може поміститися йому в голові, і він обіцяє собі, що скоро 
додому, то зараз запитає татуня, яка то в небі на сонце дірка прорізана. Чи не 
найпромовистішим мовним сигналом прив’язаності Мирона до батька є ужита у складі 
розгорнутої синтаксичної конструкції діалектна пестлива форма номінації батько — татунь 
(татуньо). 

Для змалювання психологічного портрета хлопчика особливо важливою видається його 
мова. Адже в розумінні дорослих (а саме вони у тексті оповідання є носіями тих умовних 
цінностей, які мав би засвоювати малий Мирон, щоб стати «таким, як усі») уміння доречно, 
до ладу висловлюватися — це ознака певного рівня розвитку людини, її адекватності тощо. 
Однак мова малого Мирона така сама незвична, як і його поведінка, і ця невідповідність 
стереотипові в очах дорослих набуває різко негативної оцінки. На мовному рівні це 
виявляється передусім у негативно конотованих висловах на зразок: Коли часом і відізветься 
[малий Мирон] з чим-небудь, то говорить таке, що старші, як почують, то тільки 



плечима стискають; Такий парубок великий, що вже би далі женився, а такі дурниці 
говорить. Чому ти ніколи не погадаєш наперед, що маєш сказати, а все десь таке ляпнеш, 
мов на лопаті вивіз; Ану, він зараз якусь дурницю вистрілить; Та чому ти, тумане 
вісімнадцятий, не помислиш уперед, що маєш казати, а так бовтаєш, як той рибак 
бовтом бовтає. 

І. Франко переконливо показує, як нібито добрий намір дорослих — прищепити звичку 
«спочатку подумай, а потім скажи» — послідовно підштовхує дитину до серйозного 
внутрішнього конфлікту. Нерозуміння дитячої психології, нетолерантні методи повчання 
(пор. згрубілі оцінні вислови бовтати; дурниці говорити / стрілити; ляпнеш, мов на лопаті 
вивіз, зневажливе звертання тумане вісімнадцятий, невітцівська дитино) неминуче 
призводять до формування комплексу — боязні мислити. Цей страх визначає один із 
найяскравіших і на стилістичному рівні найвиразніше окреслених рис психологічного 
портрета малого Мирона, змушеного жити і розвиватися у постійному протиріччі між тим, 
що йому цікаво, і тим, чого від нього очікують: Ні відси, ні відти здається йому, що власне 
тепер йому випадає щось сказати. Але що би тут такого? Треба наперед розмислити, а то 
всі будуть сміятись, ще й мама насварить. І малий Мирон зачинає мислити. Текстове 
моделювання цієї ситуації (зокрема, наявність у структурі вислову негативно маркованих 
дієслів мучитися, заставляли, заперечної форми предиката не міг) пов’язане з її 
нестерпністю для дитини: Бідний Мирон, хоть як і мучився, не міг нічого ліпшого 
придумати, може, для того, що його насилу заставляли думати «так, як люди». Саме ця 
остання графо-семантично підкреслена обставина («так, як люди») відіграє чи не 
найважливішу смисломоделювальну функцію як у змалюванні психологічного портрета 
малого Мирона, так і в сюжетному завершенні цього епізоду оповідання. Дитина не вміє 
фальшивити, її біль від невдалого намагання підлаштуватися під загальноприйняте вибухає в 
експресивно маркованій у репліці з прикінцевим повтором вказаної ознаки: — Та що ж, коли 
я не вмію мислити так, як люди! — сказав він, обтираючи сльози.  

Логічно-смислове завершення повторюваної рефреном обставини так, як люди 
відбувається у фінальному авторському розмірковуванні: розпач через небажання дорослих 
зрозуміти «не такого» малого Мирона переноситься у сферу роздумів про долю селянської 
дитини взагалі й набуває гірко-риторичного забарвлення: Прийдеться такій дитині вік 
жити під тісною сільською стріхою, без ширшого досвіду, без яснішого знання, коли від 
малку нетямучі родичі почнуть натовкати в неї все на такий спосіб, «як звичайно у людей», 
то їм і вдасться придавити вроджений нахил до своєрідного, всі невживані і приголомшені 
здібності дитини заніміють і занидіють у зав’язку. 

Іван Франко писав для дітей і про дітей. Та іноді здається, що його іскрометні, захопливі 
твори створені саме для сучасних батьків, які за побутовими клопотами не знаходять часу, 
щоб пояснити допитливим хлоп’ятам, «як сходить сонечко». 
 


