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УДК821.161.2:124.4(091 )Франко

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ
ІВАНА ФРАНКА

КОВАЛЬЧУК Наталія Дмитрівна, доктор ф ілософських наук, професор, 
професор кафедри ф ілософ ії Київського університету імені Бориса Грінченка

(м. Київ)

Анотація.У статті аналізується репрезентація української національної ідеї у 
творчому доробку І Франка. Стрижнем національної ідеї в ліриці поета є думка про 
необхідність пробудження національної свідомості кожного українця. У творчості І. 
Франка (вірші «Наймичка», «Привіт», «Бубнище» та інші). Український народ 
виступає як велетень сплячий, ув’язнений, але він повинен прокинутись зі сну і 
порвати пути, які обвивали його тіло. Вирішальні роль в цьому процесі має відіграти 
інтелігенція.

Ключові слова: алегоричні образи, інтелігенція, лірична поезія, національна 
свідомість українського народу, творчий доробок, українська національна ідея

Одним із чинників відродження нової, незалежної, вільної України є національна 
ідея, і це пов’язано передусім з її формотворчим, конструктивно-творчим змістом. Як 
влучно зазначає Ф. Канак: “Головний сенс і призначення національної ідеї полягає 
не так у відтворенні наявного, як у визначенні стратегії долання труднощів, з якими 
зіткнулося національне буття, в окресленні обрисів потрібного і бажаного для нації 
майбутнього. У цій своїй функції національна ідея духовно наснажує людей у їх 
намаганнях перетворити національну ідею у реальність [1, с. 41]”. Поняття 
національної ідеї та її зміст на кожному етапі розвитку української культури мають 
певну специфіку, яка змінюються згідно з історичними трансформаціями. Тому 
національна ідея має сенс лише в певному культурно-історичному контексті. 
Суттєве значення українська національна ідея набуває в історії українського 
визвольного руху наприкінці XIX — на початку XX століття.

Творчість видатного українського поета Івана Франка досліджується у науковій 
літературі в багатьох аспектах. О. Смоленицька досліджує творчість поета в 
контексті його перекладацької діяльності, поетичному та інтелектуальному
потенціалі генія української літератури присвячена робота Є. Маланюка, життя та 
творчість І. Франка досліджує Р. Горак, осмисленню творчого доробку Івана Франка, 
як апокрифолога присвячена праця Є. Мельник, європейський контекст творчості 
поета розглядає О. Забужко.

Метою цієї статті є аналіз української національної ідеї в контексті творчого
доробку Івана Франка. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні
завдання: показати як у ліриці Івана Франка українська національна ідея виступає як 
ідея про необхідність пробудження національної свідомості народу; проаналізувати 
алегоричні образи творчої спадщини поета в контексті екстремальних політичних 
ситуацій, які дозволять українському народові досягнути свободи;
продемонструвати, спираючись на творчість поета, вирішальну роль інтелігенції у 
пробудженні українського народу.

Надзвичайно важливий, властиво вирішальний етап для зрозуміння 
національної ідеї в українській культурі пов’язаний з добою національного 
відродження: кінець ХІХ — початок ХХ століття. Цей період, як зазначає О. Забужко, 
характеризується переходом “від “братчиків” до Франка, від “Книг Буття Українського
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народу “до Мойсея”, тобто від первісної етнічної диференціації через національний 
месіанізм за зразком християнської сотеріології та “національне поганство” , одним із 
проявів якого є категоричний імператив “любові до свого рідного” (В. Винниченко), — 
до переведення національної ідеї в площину етико-антропологічну, на рівень 
екзистенційної проблематики [2, с. 49-50]” .

Людиною, яка втілила в національній ідеї пафос великої та трагічної долі 
українського народу, був Іван Франко. Саме у франківський період (1863—1905) 
постає завдання створення української політичної нації. “Але для І. Франка завдання 
творення української політичної нації не було політичною програмою, а 
відокремилось як філософсько-антропологічна проблема. Національна спільність є 
для нього насамперед певним типом свідомості, котра може бути зіставлена зі 
свідомістю індивідуальною” — пише І. Карізька [3, с. 78].

Стрижнем національної ідеї в ліриці І.Франка виступає думка про необхідність 
пробудження національної свідомості в душі кожного українця. Вона знаходить 
вираження у його віршах-алегоріях “Наймит” (1876), “Христос і хрест” (1880), “Човен” 
(1880), “Каменярі” (1878) з циклу “Ехсеїаіог!” збірки “З вершин і низин” та поезії 
“Бубнище” (1881) з диптиху “Привіт” і “Бубнище”. Жанрова специфіка цих віршів- 
алегорій визначається поєднанням неоромантичного підходу до моделювання 
ліричної ситуації та пафосу інакомовлення.

Кожен твір, незалежно від його величини, можна розглядати як складний 
художній образ конкретної епохи, який з часом змінюється, тобто набуває нових 
художніх функцій, стає багатозначнішим у змістовому плані. Саме такими є міфи — 
давньогрецькі про Титанів, Оріона, Лаокоона та біблійний про Самсона. їх образи у 
поєднанні з фольклорним образом велетня освоювалися І.Франком шляхом 
інтерполяції їх життєвих моментів у художню систему творів. Найважливіші з них: 
Бог відступає від народу через його гріхи, тоді він потрапляє в неволю до іншого 
народу, який стосовно нього чинить злочин. Але кожний злочин має бути покараний, 
і народ має звільнитися від неволі. Християнська ідея Божого покарання і прощення 
знаходить естетичне вирішення через алегоричний образ велетня, що уособлює 
український народ. Це може бути велетень сплячий, зв'язаний, але він повинен 
прокинутися зі сну і порвати пута, які обвили його тіло.

Жанрова концепція вірша І. Франка “Наймит” пов'язана з наскрізним 
алегоричним образом одвічного трудівника, під яким розуміється поневолений 
український народ. Підкреслюючи його глибокий патріотичний зміст, О.Бойко пише: 
“Це гімн безсмертним творчим силам українського народу, його нездоланному 
волелюбному духу, в ньому звучить певність у його щасливому майбутньому [4, с. 
28]” . Сюжет вірша має психологічно вмотивовану послідовність, що пов'язана з його 
поділом на три частини. У першій з великою любов'ю змальовується образ простого 
наймита-селянина, що тяжкою працею заробляє собі “кусник хліба” , та в його серці з 
туги звучить пісня і в ній відчутний “грім страшний”, що “здалека гримить” . Наймит 
любить землю і байдужий до того, що він трудиться заради “добра чужого”. У другій 
частині образ наймита переростає в образ цілого українського народу, якому 
довелося пройти через тяжкі випробування історії: “татарське лихоліття”, “панщини 
ярмо”, але одвічно у ньому живе “надія краща”, його рятує “любов до рідних нив”. 
Він, “мов велетень той давній”, хоч і був повалений на землю, знову “вставав у 
боротьбі”. І третя частина вірша — це звертання до велетня із закликом орати й 
співати. Цей велетень усе переможе і стане вільним, оратиме свій власний лан і 
буде паном у своєму краї. Як бачимо, зміст образу велетня розкривається в новому 
історико-політичному контексті.
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Алегоричний образ велетня зустрічається і в інших віршах І.Франка. Красі 
рідного Підгір'я присвячений його диптих “Привіт” і “Бубнище”, у другій частині якого 
змальовується образ велета — гори Бубнище. її могутня постать, що піднімається 
освітлена ранковим сонячним промінням, стає уособленням цілого краю. Сонячний 
промінь, що намагається заглянути через діру, пророблену ворогами, у серце 
велета, побачить там “мислі відвічні” , “дії страшні” , “застиглі в холодній, скалистій 
стіні” . Автор створює ситуацію недомовок: не розкриває, що означають ці “мислі 
відвічнії” , “дії страшні”, вони “застиглі” лише до певного часу, тому жахаючою є їх 
сила. Містичний образ гори Бубнище пов'язаним із народними легендами і 
спрямований на створення асоціативної єдності між вільнолюбивим духом народу і 
його тимчасовим безсиллям.

Обидва алегоричні вірші з образом велета різняться сюжетом і творять глибоке 
за значенням розуміння історичної долі українського народу та спрямовані на 
виховання національної гідності.

У вірші І.Франка “Христос і хрест” жанрова концепція виступає у зв'язку з 
біблійною алегорією, спрямованою на реалії поетової сучасності. Його сюжет 
визначається психологічним паралелізмом. З дерев'яного хреста, що знаходився на 
полі край дороги, впало, внаслідок того, що прогнили цвяхи, розп'яття Ісуса Христа. І 
тут чиїсь побожні руки з-поміж квітів знову підняли його на хрест, перев'язавши 
перевеслом з соломи. На перший погляд в цьому виявляється пошана і турботливе 
ставлення людей до Спасителя. І.Франко подає своє тлумачення цієї історії: коли 
образ Ісуса Христа стає виразником волі для українського народу, тоді його знову 
намагаються розіп'яти: “І хоч брехні перевеслом прив'язати до хреста [5, с. 65]” . У 
вірші І.Франка викривається фарисейство тих, хто під личиною побожності, тобто 
прихильності до інтересів народу, намагається втримати його в неволі.

Образи човна і розбурханого моря в епоху романтизму були виразниками 
філософської ідеї неминучої лихої долі людини. І.Франко у своєму вірші “Човен” 
також звертається до популярних образів човна, хвилі і бурі. Ці алегоричні образи 
визначають жанрову концепцію вірша. Його сюжет виникає завдяки діалогу ніж 
персоніфікованими образами човна і хвилі і має форму наставляння, яке йде від 
хвилі і спрямоване до зневіреного у своєму майбутньому човна. Характеризуючи 
вірш, О.Кисельов пише: “Багато плавців загине у морській безодні, але багатьом 
вдасться допливти до своєї мети. Треба тільки не блукати безцільно по океану, а 
твердо знати, де ця мета, і сміливо простувати до неї [6 , с. 151]”. У переносному 
розумінні нарація, що йде від автора, може стосуватися всього українського народу:

“Таж не все бурхає море, тихеє бува часті І її
Таж і в бурю не всі човни гинуть — і тим ся ти потіш!
А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти?
Може, іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти [7, с. 66]”.
У вірші під алегоричним образом бурі можна розуміти якусь екстремальну 

політичну ситуацію (революцію, війну), завдяки якій український народ зможе 
досягти своєї мети — здобути свободу.

С.Єфремов писав: “Єсть у Франка чудова змістом поезія “Каменярі”, а в ній 
говорить автор про людей, що з власної волі закували себе в кайдани повинносте й 
борються з темною силою сьогочасного ладу, висловленого тут в образі твердої 
скелі, щоб кращу людям будучину завоювати [8 , с. 162]”. Про джерела й обставини, 
що спричинили появу вірша, І.Франко писав: “Поемка "Каменярі” — се алегоричний 
образ громади працівників, що спільною важкою працею ламають скелю для 
промощення дороги. В основі сеї теми лежали конкретні враження робітників, шо 
товкли каміння на дорозі (пор. моє оповідання “Вугляр” і оповідання про пробивання
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залізничного тунелю в Карпатах біля Дуклі). В поемці, як і слід у алегорії, не 
означено ані часу, ані місця, але цілу акцію представлено як сонне видіння. Вона 
написана навмисно досить важким стилем, аби викликати зразу пригнобляюче, а 
потім освободжаюче враження [9, с. 12]” . М. Возняк припускав, що вірш І.Франка 
“Каменярі” був “написаний під враженням брукування вулиці Кляйнівської [10, с. 
115]” . Більшість же дослідників творчості поета схиляються до думки, що поштовхом 
до виникнення твору послужили конкретні життєві враження й особисті 
переживання, пов'язані із загальнополітичною обстановкою в Австро-Угорській 
імперії і зокрема в Галичині, а також із засвоєнням і пропагандою поетом ідей 
західноєвропейського робітничого руху. Одначе, як на наш погляд, аспекти цієї 
проблеми виходять за вказані межі і мають всеохопні та глибокі корені, що 
приховуються в традиціях і тенденціях розвитку як української літератури в цілом\. 
так і специфіки творчості самого І.Франка.

Жанрова концепція вірша твориться наскрізним у ньому алегоричним образом 
каменярів. 1901 року І.Франко опублікував у “Літературно-науковому вістнику” працю 
“З остатніх десятиліть XIX в.” , яка була начебто своєрідним завершенням його 
монографії “Нарис історії українсько-руської літератури”, що охоплювала період від її 
зародження до 1890 року. У ній І.Франко використовує один із популярних сюжетів 
старої української літератури про “безбожних гогів і магогів” та подає своє 
тлумачення до нього, з допомогою якого характеризує стан українського 
національного відродження. Це вставне оповідання в науковій праці дослідника має 
ознаки параболи. У її основі лежить відповідний епізод з давньохристиянського 
роману ”Александрія” про гогів і магогів, яких Александр Македонський загнав за 
високі скелі, відгородив їх високою залізною стіною і які колись проб'ються крізь них і 
захоплять увесь світ. Цей мандрівний сюжет знайшов велике поширення у 
фольклорі та художній літературі народів Європи й Азії. Існує асоціативний зв'язок 
між образами і сюжетом вірша І. Франка “Каменярі” та історією про гогів і магогів з 
”Александрії”. Як і в давньому творі, у вірші І.Франка ми бачимо тисячі проклятих 
цілим світом невільних, але одержимих спільністю ідеї людей, що хочуть розбити 
власними руками перешкоду на шляху до свободи.

Віра у світовий поступ, у щастя всіх народів і самовіддана праця заради цього в
І.Франка поєднувалася з думкою про здобуття волі і незалежності народом України, 
про його достойне місце серед народів світової співдружності. Загальнолюдський за 
змістом пафос вірша І.Франка “Каменяр” спрямований на пробудження національної 
свідомості українського народу, без якої досягнення цієї мети є надзвичайно важкою 
справою. Саме вставна парабола про гогів і магогів зі статті І.Франка “З остатніх 
десятиліть XIX в.” дає нам можливість проникнути у задум автора “Каменярів”. 
Пояснюючи наведений приклад про гогів і магогів, І.Франко ніби накладає описані в 
ньому події на сучасне йому суспільно-політичне життя. Він пише: “Історія нашого 
українського національного руху в останніх двох десятиліттях пригадує нам образ 
того заклепаного народу, змушеного пробивати велику, віковічну скалу, яка ділить 
його від свобідних, повноправних, цивілізованих націй, а при тім позбавленого 
найважливішого знаряду для сієї праці — заліза, себто національної свідомості, 
почуття солідарності і не відлучного від неї почуття сили і З віри в остаточний успіх 
[11, с. 510]” . Звідси, робить автор висновок, і ті біди, що звалюються» на голови як 
окремих людей, так і народу в цілому.

Привертає до себе увагу одна деталь з вірша І.Франка: містичний голос, що 
падає згори на каменярів і примушує їх до наполегливої праці. В “Александрії” 
наскрізною у розповідях про гогів і магогів є думка про волю Бога, згідно з якою їм 
відведена певна роль у світовій історії, у вірші І.Франка з допомогою “сильного
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голосу” , що “згори гримить”, передана ідея неминучості здобуття народом України 
волі:

“Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить [12, с. 66]”.
Саме тому вірш має оптимістичне закінчення і хоч каменярі без належної 

підтримки та розуміння їхньої боротьби приречені на загибель, це — “щасливі 
жертви”, бо вони добровільно обрали свій шлях, знаючи, що переможе правда, а з 
нею у їх рідний край прийде воля і добробут.

Провідною у цих віршах-алегоріях І.Франка виступає національна ідея, що 
розкривається через визначення шляхів пробудження політичної активності 
українського народу заради утворення ним власної держави. Національна свідомість 
розуміється у них як рушійна сила поступу.

І. Франко найбільш характерно для кінця ХІХ століття відобразив процеси 
“емансипації людської одиниці [13, с. 326]” . Він передбачав, що зміни, які мають 
статися на зламі століть, повинні бути глобальними і що доля України цілком 
залежить від того, наскільки вона буде готова до них. Він вважав, що вирішальну 
роль покликана відіграти інтелігенція. “Перед українською інтелігенцією 
відкриваються тепер при свобідніших формах життя в Росії величезна дійова задача
— витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, 
суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і політичного 
життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не йшла, та при 
тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі 
загальнолюдських культурних набутків, без яких сьогодні жодна нація і жодний, хоч і 
як сильна, держава не може состоятися [340, с. 404]”

І. Франко, вихований “фаустівською культурою11, у своїх творах розглядає 
проблему взаємодії героя і маси, у поемах “Святий Валентин“, “Цар і аскет” , “Смерть 
Каїна”, “Іван Вишенський”, ”Похорон“, “Мойсей”. При тому народ виступає як маса, на 
яку спрямована певна активність і для пробудження якого потрібен герой, який 
своєю пасіонарною жертвою повинен витворити з мас українську націю. Найбільш 
репрезентативним твором, в якому цю ідею розвинуто, є поема “Мойсей”. Смерть 
Мойсея виступила тим рішучим пасіонарним поштовхом, який викристалізував з 
маси народу народ-творець. Саме в цьому сенсі слід розуміти Мойсеєву заяву про 
те, що Ізраїль піде “у мандрівку століть з печаттю його “мойсеєвого духу” .

Таким чином, українська національна ідея становить основний смисл життя і 
творчості І. Франка. У ній поєдналися любов до свого народу, мови, рідної землі, 
заперечення монархічної влади, викрита політичних утисків, спрямованих проти 
покращення економічного і культурного рівня т: боротьба за усвідомлення права 
українців на свою державу і рівні стосунки з іншими народами І.Франко вірив у те, що 
поганий стан у будь-якій галузі життя українського народу можна змінити на краще 
завдяки наполегливій праці. Ці поступовські погляди поета відбивають традиції 
розвитку української суспільно-політичної думки та впливи західноєвропейських 
гуманістичних учень.
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Аннотация. В статье анализируется репрезентация украинской национальной 
идеи в творчестве И Франка. Основой национальной идеей в лирике по^та есть 
мьісль о необходимости пробуждения национального сознания каждого украинца. В 
творчестве И. Франка ( стихотворения «Наймичка», «Привіт», «Бубнище» и других). 
Украинский народ вьіступает как богатьірь спящий, заключенньїй, но он должен 
освободиться от сна и порвать путь, которьіе обвивали его тело. Решающую роль 
в ^том процесе должна сьіграть интеллигенция.

Ключевье слова: аллегорические образь, интеллигенция, лирическая по^зия, 
национальное сознание украинского народа, творчество, украинская национальная 
идея
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Abstract. In the article the representation of the Ukrainian national idea in Ivan Franko 
praxis is analyzed. A core of the national idea in his lyrics is the idea of the necessity of revival 
of the national identity of every Ukrainian. In the I: Franko’s works (poems 
“Naymychka”,”Pryvif’, “Bubnysche” and others). Ukrainian people is represented as sleeping 
giant which has to get up and break the chains which twined his body. The final role of this 
process should play the intelligence. The hope of the world progress, of happiness of every 
nation and work for it were linked with idea of independence of Ukrainian people.

Every Ivan Franko’s work could be regarded as an image of the concrete epoch which 
has a lot of artistic functions. These images are represented in myths about ancient Greek 
giants, biblical image of Samson etc. A very important stage for understanding of the 
Ukrainian culture is linked with the epoch of the Ukrainian national renaissance. We’ve are 
talking about the end of the 19th and the beginning of the 2Ćh century. This period is 
characterized by the transformation of the ethical differentiation through the messianism, in 
which Christian soteriology is an example and through national paganism, one of example of 
the categorical imperative. In this context man is an incarnation of the national idea of the 
Ukrainian people. As it’s commonly known the Ukrainian story has many tragic episodes. This 
fact has been clearly revealed in Ivan Franko’s philosophic-anthropological review.

Keywords: allegoric images, intelligentsia, lyric poetry, national consciousness of the 
Ukrainian people, creative contribution, Ukrainian national idea
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА 1845 РОКУ
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Анотація. У розвідці проаналізована ідейно-тематична, художньо-образна та 
національно-патріотична новизна поетичної творчості Тараса Шевченка в 1845 році 
та її вплив на долю поета, суспільно-політичний визвольний рух українців.

Ключові слова: Тарас Шевченко, 1845 рік, громадянсько-політичні мотиви, 
жанри, образи думки, колоніального зла, українців

Тридцятиоднорічний Тарас, мандруючи Лівобережжям гетьманським у 1845 році, 
зустрічаючись з бажаними і небажаними людьми в дідицьких маєтках, містах, селах, 
дивився на світ і на себе в ньому зрілим поглядом, в якому переплелися власний 
життєвий, творчий, освітній досвід із завданнями «народного поета, в особі якого, в 
його думах, втілилося все найкраще» [1; с. 76], як свідчить його приятель Андрій 
Козачковський.

Мандрівка ця, напевне, за задумом поета, бачилася не лише своєрідним 
звітом перед цікавими до його долі краянами про набутий ним соціальний статус 
«вільного художника», нові здобутки як поета й національного авторитета, але й 
пошуки власної подальшої «долі» -  місця праці/служби, можливої подружньої пари 
та заодне й прискіпливе вивчення суспільних поглядів у представників різних 
соціальних станів, промацування їхніх думок, настроїв про українські справи задля 
вироблення власної стратегії на подальші життя, творчість не на основі спогадів, 
вражень, висловлюваних отам, на чужині, коли все рідне бачиться й сприймається з
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