
ОКСАНА ОЖИГОВА 
«І МИ В ЄВРОПІ» 

(СТАТТЯ ІВАНА ФРАНКА, НАПИСАНА 1896 РОКУ) 
 
Генія трудно убгати в стисло окреслені рамки, — зазначав Є. Маланюк. — Геній прямує до 
найповнішого розкриття своєї особистості, до створення власного «космосу» — 
непереможно і всебічно» (Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995). Геній Івана Франка 
був багатогранним. Неоціненним є його внесок в українську літературу, розвиток історичної 
науки, філософії. Велика роль Франка у виробленні публіцистичного стилю. У передмові до 
збірки «У наймах у сусідів» письменник підсумував, що за чверть століття переважна 
більшість його творів — це публіцистичні та наукові статті. Тож митець робить висновок 
про вирішальний вплив публіцистики на власну художню творчість, розцінюючи її як 
«початок школи політичного думання, якого в такій формі і в такім об’ємі не має, мабуть, ні 
одно слов’янське письменство». 

Іван Франко започаткував не тільки «школу політичного думання» — він був одним із 
засновників мистецтва репрезентувати політичне слово та доносити його до широких мас. Чи 
знаємо ми Франка-публіциста? Певно, що ні. Адже цікавість до минулого цілком 
закономірно виникає лише тоді, коли ця тема актуальна для сучасників. З огляду на різні 
причини така зацікавленість в Україні з’явилася не так давно. 

Визначальною рисою Франкової публіцистики є її наближення до наукового стилю 
(йдеться і про композицію, і про використання мовних засобів, і про синтаксичну 
організацію тексту). Композиційно публіцистика І. Франка тяжіє до наукових роздумів, в 
основі яких теза — її доведення — висновкова частина. Проте така чітка структура не 
заважає автору апелювати до почуттів читача за допомогою мовних засобів. Саме тяжінням 
(можливо, навіть взаємопроникненням стилів) можна пояснити посилену увагу до факту: за 
кожним написаним словом Франка стоїть реальний факт, доля людини, країни, нації. 
Фактичність, правдивість — це основа публіцистичної риторики Франка. 

На відміну від інших європейських держав, у яких політична свідомість громадян 
формувалася шляхом відкритих виступів політичних діячів, істориків, філософів, в Україні 
протягом тривалого часу чи не єдиним проявом «політичного красномовства» було 
друковане слово. Франкові публіцистичні статті можна вважати різновидом публічної 
промови, що стала яскравим зразком політичної риторики кінця XIX — початку XX ст. 

Сьогодні термін «риторика» має кілька значень. Окрім нейтрального, на означення 
філологічної дисципліни, яка вивчає способи побудови виступу, методів упливу на слухача, 
СУМ фіксує негативно забарвлене переносне значення ‘позбавлене змісту красномовство’. 
Отже, якщо йдеться не про науку, а про спосіб викладу думок, то вислів «публіцистична 
риторика» вживається як негативна характеристика мовця або предмета його уваги. Справді, 
протягом кількох століть словосполучення «політична риторика» вживається зі значенням 
‘неправда’, ‘демагогія’, ‘пуста балаканина’, ‘засіб маніпулювання свідомістю великої 
кількості людей’. 
Українська політична риторика межі ХІХ-ХХ ст., зокрема Франкова, має інше 

спрямування. Політична ситуація в країні змушувала прогресивних мислителів того часу 
діяти рішуче та жорстко. Друковане слово в Україні стало єдиною зброєю інтелігенції у 
боротьбі за національну ідею, за волю та майбутнє. Про це свідчить і стаття «І ми в Європі», 
написана 1896 року з нагоди відкриття в Будапешті кімнати, присвяченої пам’яті Й. Ґете. Ця 
подія була пересічною в культурному житті угорської столиці, проте влада надала їй 
особливого статусу: «Надіємось, що тепер Європа, бачачи, як ми шануємо пам’ять її 
великого генія, перестане попрікати нас національною нетерплячістю та шовінізмом» (Тут і 
далі цитуємо за виданням: Іван Франко. Вибрані твори в 50-ти томах. — Т. 46, Кн. 2. — К.: 
Наук. думка, 1986. — С. 339). Іван Франко, справжній знавець та поціновувач творчості 
Й. Ґете, досить критично висловився на адресу Угорської академії наук та угорської влади, 
що вирішила у такий спосіб довести європейській громаді належність Угорщини до 



цивілізованого світу та підкреслити свій європейський вибір: «Ми не хочемо підсувати тим 
словам ніяких злобних коментарів, не хочемо вдаватися в розбір делікатного питання [..] Ми 
не хочемо доказувати й такої можливості, що, коли дійсність не відповідає врочисто 
виголошуваним фразам, таке експлуатування пам’яток імені великого чоловіка (Ґете) для 
цілей зовсім посторонніх [..] може вважатися радше профанацією, ніж шануванням його 
пам’яті» (С. 339). 

Із точністю науковця І. Франко описує події, пов’язані з історією русинів-українців в 
Угорщині. На його думку, угорські українці були вільними, доки в XVI ст. не зазнали утисків 
угорської влади та «латинських єпископів». Період правління Марії-Терезії позначився 
позитивними змінами у житті угорських українців: було відкрито богословську школу, 
духовну семінарію, «розпочався такий науковий рух, що вони не тільки у себе дома мали 
відповідні сили для виховання молоді, але достарчували їх і для Галичини, а навіть для 
Росії» (С. 341). Проте цей рух було обірвано на початку XIX ст. Саме у цей час «почали 
мадяри виробляти свою народну мову і вводити її у всі уряди». Отже, політична свідомість 
угорської влади народжувалася шляхом розроблення і впровадження в усі сфери життя 
народної мови. 1844 року було ухвалено закон, «на підставі якого введено остаточно урядову 
мадярську мову в уряди у всіх краях угорської корони, значить, і в Угорській Русі. 
Противитись не було кому, закон увійшов в життя. Русини [..] заніміли зовсім» (С. 341-342). 
Як зазначає автор, різні соціальні верстви — священики, інтелігенція, урядовці, чиновники 
— були залучені до процесу «відбирання» мови та національної гідності українців. Франко 
наводить свідчення продажності священиків, що за певну плату із «мадяризаційного фонду» 
виголошують проповіді для своїх парафіян, які й слова не розуміють по-угорському; як 
сільські учителі «встилаються руської мови» і демонстративно виявляють зневагу до рідного 
народу. Автор звинувачує духовенство у «моральному здичінні», інтелігенцію — «у 
моральній деградації», уряд — «у цинічності». Такий полемічний запал пов’язаний із 
становищем українського народу, який «обезсилено, зубожено, отемнено, обдерто з усіх 
найкращих здобутків цивілізації [..] відібрано йому можність промовити самому в своїй 
обороні, заткано уста, щоби криком розпуки, стогоном потоптаної і зневаженої гідності 
людської не псував гармонії пишних торжеств тисячоліття мадярської єдності» (С. 349). 

Контраргументами до виголошуваної урядом Угорщини «свободи, толерантності» є й 
розповідь про сім’ю священика, до якого завітав місцевий чиновник. Дитина в цій сім’ї 
говорила по-українськи. «Як тільки почув се мадярський інспектор, почервонів по самі вуха, 
встав від обіду і в приступі найвищого обурення промовив: «Я не можу їсти обіду разом з 
таким мадярським горожанином [..], котрого дитина гавкає варварським жаргоном» (С. 345). 
Створюючи образ угорської влади, автор наголошує на тому, що шлях «насильств, 
кривдження, економічного і духового руйнування» є «нечуваним у цивілізованій державі». 
Автор використовує інвективи для називання представників влади: «вороги слабих, 
гнобителі пригноблених, прихильники здирства, отемнювання і деморалізації». Мовну 
тональність у змалюванні інтелігенції визначають слова з негативною конотацією: 
перевертні, вороги власного народу, себарити, підляки, лизуни, панські прислужники. 

Принцип антитези — основний у палітрі мовних засобів, якими користується Франко. 
Так, образові представників панівної нації, яка безпідставно апелює до європейського 
визнання, автор протиставляє український народ, який вже є Європою, який «був живим 
огником у сім’ї європейських народів і діяльним співробітником європейської цивілізаційної 
праці», який «своїми грудьми заступав її (Європу) як міг перед навалами азіатських варварів 
і в тій довговіковій боротьбі втратив усе, окрім почуття своєї єдності, окрім своєї 
національної вдачі, як і свого кровного зв’язку з європейським цивілізованим світом» 
(С. 340). Тож уже наприкінці XIX ст. І. Франко чітко окреслює місце України на карті 
Європи та говорить про значення України у світовому історичному процесі. 

Концепти «патріотизм», «свобода», «цивілізація», «гуманізм» є визначальними у 
публіцистичній творчості І. Франка. В його розумінні патріотизм має бути «світлий, 
гуманний, чоловіколюбний». Цей перелік автор завершує публіцистичною метафорою: саме 



патріотизм «становить красу і славу цивілізованого чоловіка XIX віку». Всі ключові поняття 
увиразнені через прийом антитези: «Бо се не є патріотизм [..] мадярський патріотизм» 
більшості велить поперед усього шукати користі і вигід для себе, держати хлопа здалека від 
просвіти і науки» (С. 344); «та свобода, котрою Угорщина нині величається перед світом, не 
повинна бути путами, що сковують уста і душу півмільйонової маси, бо тоді вона перестає 
бути свободою, а робиться карикатурою свободи, дволичним фарисейством.» (С. 350); «хто 
обдирає ті народності з їх прав, той допускається тяжкого злочину на спільній вітчизні» 
(С. 349). 

Сьогодні часто говорять про євроінтеграцію української держави, про європейський 
поступ та європейські орієнтири. Говорять публіцисти й науковці, політики і прості люди. На 
великому шляху до Європи та у процесі будування Європи в Україні варто враховувати 
досвід тих, хто по-справжньому вірив в Україну, хто «не против свободи, не против 
гуманності, не против поступу, а против безсильному і безсовісному надуживанню тих 
високих слів для брудних, навіть не національних, а вузько кастових цілей» (С. 350). 
 


