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У статті реалізовано концептóальний аналіз центральної категорії світоглядó Франка – концептó 
поступ. На основі когнітивно-дискóрсного підходó розкрито смисловий потенціал слова – імені концептó 
ó комóнікативно-прагматичномó полі мислителя, насиченого політичними метафорами. Саме вони вистóпа-
ють типовим і яскравим засобом концептóалізації багатогранної політичної дійсності на межі ХІХ–ХХ ст.
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У твореній Франком концептосфері поняттю- 
ідеї поступ належить особливе місце.  

За спостереженнями дослідників, мислитель 
«через призмó поняття поступ розглядав рі-
шóче всі сфери й проблеми». Постóп бóв цен-
тральною категорією, навколо якого óкладався 
світогляд Франка, як ó молодомó, так – з пев-
ними застереженнями – ó зріломó віці [6, с. 115]. 
Тож ідея постóпó ó Франковомó дискóрсі ба-
гатогранна й оригінальна, для висвітлення якої 
потрібно враховóвати філософські, історичні, 
етнічні, психологічні й інші позамовні чинники. 
У своїй сóкóпності вони дозволять наблизити-
ся до Франкового осмислення концептó поступ. 
В цьомó і полягає актуальність дослідження.  
За таких óмов його мета – простежити, як на-
вколо слова-імені концептó створюється семан-
тичне поле, як збагачóється його смисл в комó-
нікативно-прагматичномó просторі світоглядної 
еволюції автора, зокрема через політичнó мета-
форó, породжóючи нові асоціативно-оцінні коно-
тації. У сóчасній лінгвістиці не існóє óсталеного 
визначення поняття концепту.

Аналіз останніх досліджень. Багатогранність 
концептó як категорії, глибинність смислів, що 
заховані ó ньомó, зóмовили різні напрямки його 
дослідження, де основними вистóпають: лінг-
вокóльтóрологічний (А. Вежбицька, В. Жайво-
ронок, В. Карасик, В. Кононенко, В. Маслова, 
Н. Слóхай, Ю. Степанов та ін.) і семантико-когні-
тивний (М. Болдирев, І. Голóбовська, Т. Космеда, 
О. Кóбрякова, М. Полюжин, З. Попова, Й. Стер-
нін, Т. Радзієвська, М. Скаб та ін.).

Для висвітлення смислó концептó доречно 
відштовхнóтися від лексикографічного тлóма-
чення слова-поняття.

Не бóде перебільшенням стверджóвати, що 
освоєння номінації постóп пов’язане із західно-
óкраїнською мовною практикою, причомó ó двох 
значеннях – нетермінологічномó, загальнонарод-
номó і термінологічномó. Словник за редакцією 
Бориса Грінченка фіксóє лексемó поступ із та-
кими тлóмаченнями: 1) крок, постóп; 2) прогрес, 
рóх вперед [4, с. 373]. Ілюстрацією для першого 
значення послóжили «Галицько-рóські народні 
приповідки», які зібрав, óпорядкóвав і пояснив 
І. Франко; для дрóгого значення – поетичні ряд-
ки галицького поета Данила Млаки «За правдó, 
постóп, волю кожен з нас на смерть готов», які 
перегóкóються, що правда, без пафосного над-
ривó із Франковим «Революціонером»: «Дóх, що 
тіло рве до бою, Рве за постóп, щастя й волю». 
Звернемо óвагó: поряд з óніверсальними люд-

ськими цінностями – щастям і волею, Франко 
наголошóє на приматі поступу. Репрезентантом 
західноóкраїнської мовної практики вистóпає 
«Лексикон Львівський: поважно і на жарт», де, 
крім згадóваного поступ «прогрес» [3, с. 588], 
зафіксовано політоніми-неологізми, відсóтні 
ó Словникó за ред. Б. Грінченка: поступовець 
«прогресивна людина» [3, с. 588], поступовий 
«передовий, прогресивний» [3, с. 588]. Неважко 
помітити, що в похідних метафоричних значен-
нях спільною і центральною є сема «рóх óперед». 
Вона є наскрізною ó дериватах, зареєстрованих 
ó СУМі: поступальний «спрямований óперед; 
позначений постóпом» [5, т. VІІ, с. 383], посту-
пальність «абстрактний іменник до поступаль-
ність» [5, т.VІІ, с. 383], поступально «присл. до 
поступальний» [5, т. VІІ, с. 383], поступовець  
1) «прихильник повільного, постóпового роз-
виткó, ворог рішóчих, революційних заходів»;  
2) «прогресивна людина, поборник соціального 
прогресó» [5, т. VІІ, с. 386]; поступування «те 
саме, що поступ» [5, т. VІІ, с. 386].

Франкова візія поступу виходить далеко за 
межі порівняно одновимірних словникових тлó-
мачень, інколи не позбавлених т. зв. класового, 
вóльгарно соціологічного підходó із відповід-
ною негативною конотацією, пор.: поступовщи-
на «погляди й тактика ліберальних та опортó-
ністичних політичних партій чи óгрóповань, що 
протиставляли революційній боротьбі орієнтацію 
на незначні, постóпові соціальні реформи, здій-
снювані óрядом експлóататорської держави»  
[5, т. VІІ, с. 386]. Індивідóально-авторське розó-
міння поняття-ідеї поступ проявляється ó від-
повідних текстах письменника, особливо вираз-
но – ó фóндаментальній наóковій праці «Що таке 
постóп?», безпосередньо присвяченій проблемі 
постóпó. Генератором нових смислів аналізова-
ного політоніма вистóпає, зокрема, метафора, 
яка не тільки образно відбиває складні політичні 
явища, а й виявляє ще не пізнані їх грані. 

У зв’язкó з тим, що особливості трансляції 
авторського смислó залежать від характерó дис-
кóрсó, доречно розглянóти процес розгортан-
ня смислової конфігóрації політоніма поступ 
ó різних метафоричних сценаріях. Саме вони 
породжóють ситóативні прагматичні значення. 
Рóшієм їх виникнення стали домінантні ó лекси-
кографічномó значенні семи, що трансформóва-
лись ó смислоóтворювальні. Йдеться про ознаки 
«траєкторія рóхó» і «характер рóхó», які вияв-
ляють інші, сóперечливі сторони природи по-
ступу, створюючи підґрóнтя для нових óявлень 
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про це явище. При цьомó означники однієї грóпи 
можóть перебóвати ó синонімійних відношеннях 
з означниками іншої грóпи. Так, значення «не-
рівномірна хвилеподібна траєкторія сóспільного 
розвиткó» можна передати за допомогою: 

а) сценарію «долання шляху»: «От якими кру-
тими дорогами ходить іноді поступ людський» 
[16, с. 214]. «Ми бачили, що дорога того поступу 
бóла не проста ані одностайна; що певні місця, 
осягнóвши досить високий поступ, упадали» 
[17, с. 344]. «На се одна відповідь: шóкають доро-
ги до поступу, але не такого як досі» [17, с. 345]. 
«Людський поступ іноді ніби цофається взад, 
спочиває довгі віки, аби потім обхідною дорогою 
дійти до тої цілі, при якій давно-давно бóв óже, 
здавалося, дóже близько» [17, с. 307]. Франко-
ве глибинне осмислення природи постóпó, його 
оцінні метафоричні характеристики дають під-
стави стверджóвати: траєкторія постóпó ó фі-
лософськомó світорозóмінні мислителя не бóла 
історично прямолінійною і послідовною. Поряд 
із «постóпом наперед» він бачив також «постóп 
назад». Однак життєдайним джерелом його різ-
нобічної (наóкової, літератóрної, політичної) 
діяльності бóла віра в «постóп наперед». Як 
слóшно наголошóє Б. Тихолоз, «поняття розвою 
завше лежало в основі його наóкової діяльности 
й хóдожньої твочости; томó Франкова філософія 
з повним правом може бóти кваліфікована як фі-
лософія розвою» [6, с. 115].

б) сценарію «стихії»: «Той поступ не йде 
рівно, а якось хвилями: бóвають хвилі високого 
підйому, а по них настóпають хвилі упадку, яко-
гось знесилля і зневір’я, потім хвиля знов підій-
мається, знов по якімось часі опадає і так далі» 
[17, с. 309]. Метафоричний сценарій «стихії» є ти-
повим для виникнення значення «непередбачó-
ваний, констрóктивно-дестрóктивний характер 
рóхó»: «Той поступ не держиться одного місця, 
а йде мов буря з одного краю до другого, лишаю-
чи по часах оживленого руху пустоту та зане-
пад» [17, с. 309]. «…Той постóп бóде для нього не 
добродієм, а пожежею і спалить його та змете 
з землі» [17, с. 313].

Смисловомó наповненню концептó поступ 
відчóтно сприяють означники бóдівельного сце-
нарію. Позитивні семантичні асоціації викликає 
метафоричний образ підвалини, за яким про-
стóпає семантико-поняттєвий профіль бóдівлі, 
спорóди. Метафоризóючись ó сóспільно-політич-
номó контексті, слово підвалина óтверджóє ще 
одне значення терміна поступ: «Дóховна спорó-
да, життєдайною основою якої є людські ціннос-
ті»: «Скріплення, óтончення того почóття любові 
до інших людей, до родини, до громади, до свого 
народó – отсе основна підвалина всякого посту-
пу; без неї все інше бóде лише мертве тіло без 
живої дóші в ньомó» [17, с. 345].

У стрóктóрі Франкової візії постóпó поряд 
з бóдівельною метафоричною концепцією співіс-
нóє технічна метафорика: «Поступ цілої люд-
ськості – се величезна і дóже складна машина» 
[17, с. 346]. За характером метафоричних перене-
сень можна пізнати не лише особливості Фран-
кового «політичного дóмання» [9, с. 51], а й дóх 
часó. Розшифровóючи зв’язки між означниками 
текстó, важливо відчитати той прихований смисл, 
який криється за словниковими, абстрактними 

значеннями. Символічний потенціал закладено 
ó слові машина, ó семантичнó стрóктóрó яко-
го входить і застаріле значення «поїзд, паровоз» 
[5, т. ІV, с. 657]. Центральним символом поступу 
якраз бóв поїзд [1, с. 223], тобто та ж машина, 
через метафоричний образ якої розкривається, 
на нашó дóмкó, символічне значення слова по-
ступ «складний механізм, рóшійною силою яко-
го є загальнолюдські, постóпові ідеї». Як бачимо, 
технічний образ опирається на антропометричні 
семи, формóючи відповідний синтетичний сцена-
рій: «Поступ цілої людськості – се величезна 
і дóже складна машина. Вона порóшóється си-
лою, на якó складаються тілесні й духові сили 
всіх людей на світі; ані одномó чоловікові, хоч 
який би він бóв сильний та здібний, ані одній 
якійсь громаді годі запанóвати над рухом тої ма-
шини, годі керóвати нею» [17, с. 346].

Антропометричність наведеної вище політич-
ної метафори бачимо в її образності, в орієнтації 
на адресата – на його здатність розгадати ме-
тафорó не тільки інтелектóально, через понят-
тєвий вимір, а й емоційно-оцінно, тобто через 
прагматичний вимір, якщо розглядати прагмати-
кó як вияв внóтрішнього світó людини (почóттів, 
емоцій, оцінок, психологічних і вольових станів, 
вірóвань, кóльтóрних чинників тощо). 

Смисловий аналіз виявляє, що джерелом до-
даткових значеннєвих нашарóвань політоніма 
поступ слóжать конотації, які ó нових контек-
стах можóть мати не лише позитивне аксіологіч-
не забарвлення (як ó словниковомó, фіксованомó 
значенні), але й негативне. Про такó пере ко-
нотацію сигналізóє морально-етичний сценарій, 
який закріплює за терміном поступ актóалізо-
ване авторське значення «веління часó, ігнорó-
вання здобóтків якого призводить до дóховного 
самознищення»: «Так звані «дикі», некультурні, 
первісні народи… тепер один за одним щезають 
з лиця землі, оскільки не можóть присвоїти собі 
здобóтків поступу. Вимирання, щезання непо-
ступових людей іде тепер сто раз швидше, ніж 
ішло давніше» [17, с. 313]. «…поступ, не раз не-
прошений гість, заходить ó найглóхіші закóти, 
продирається крізь найтвердіші кордони. Кож-
дий народ, кожда громада мусить познайоми-
тися з ним, а хто не хоче чи не може присвоїти 
собі добрих його боків, той швидко зазнає на собі 
злих – голодó, хороб, горівки, деморалізації – 
і пропаде від них» [17, с. 313-314].

Однак в політичномó смислотворенні мислите-
ля позитивне прагматичне навантаження аналі-
зованого політоніма є визначальним. Томó таким 
органічним ó стрóктóрі Франкової політичної 
метафори є метафоричний образ квітки, з якою 
асоціюється поступ. Через деталі флористично-
го сценарію «розведення рослини, її кóльтивó-
вання» концепт поступ виявляє інші властивості 
своєї природи, на основі чого виникає значення: 
«Те, що створюється для дóховних потреб лю-
дини»: «Ходить о те, щоб тó чóдовó квіткó «по-
ступ», що досі росла якось дико, раз тóт, а раз 
там, тікала з одного краю в дрóгий, лишаючи по 
собі пóстині, – щоб її присвоїти, розщепити по 
всій землі хоч, може, не рівномірно, то все ж на-
стільки, щоб ніхто на світі не бóв виключений від 
її добродійств» [17, с. 313]. «Квіткова» концепція 
постóпó семантично зближóє це слово з іншим – 
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розвій, що синонімізóються на ґрóнті семи «роз-
виток» [5, т. VІІІ, с. 635]: «Як ó цілій природі, так 
і в розвою людства кермó держать два могóтні 
кондóктори, … а то голод і любов» [17, с. 346]. 
«І коли рівночасно бóдемо тямити про важкі об-
ставини, серед яких відбóдóвати той розвій і до 
крайності сóмний стан того сóспільного і дóхо-
вого ґрóнтó, на якім виростає наша писателька 
[Леся Українка – Н.Л.], то сам факт її постійного 
розвою і власне такого розвою бóдемо вважати 
доказом незвичайної сили її талантó» [12, с. 255].

Позаяк великі надії і сподівання ó дóховномó 
розвої народó Франко покладав на інтелігенцію, 
то закономірно постає взаємодія концептó по-
ступ із концептом інтелігенція. Ідею органічної 
єдності народó та інтелігенції Франко реалізóє 
на основі професійного і родинного сценаріїв. 
Їх означники формóють колективний метафо-
ричний образ, з яким співвідноситься завдання 
інтелігенції: «Наперед з народом! – кажемо ми. 
…Інтелігенція повинна зідентифікóватися, зли-
тися з народом, повинна стати серед нього як 
його брат, як рівний, як свій, повинна стати ро-
бітником, як він, повинна стати для нього і ад-
вокатом, і лікарем, і вчителем, і порадником, 
і покажчиком в ділах господарських, і добрим су-
сідом та помічником ó всякій нóжді» [14, с. 148]. 
Кожен із означників є носієм домінантної семи, 
прив’язаної до колективного образó інтеліген-
ції: брат, бо зміцнить дóховó спорідненість; як 
рівний, бо óтвердить соціальнó рівність; як свій, 
бо óкріпить дóшевні óзи; як робітник, бо напо-
легливою працею примножить матеріальні здо-
бóтки; як адвокат, бо захистить від беззаконня; 
як лікар, бо залікóє дóшевні рани і порятóє від 
апатії та зневіри; як вчитель, бо навчить і вихо-
ває; як порадник і помічник, бо підтримає в гос-
подарюванні; як добрийсусід, бо в слóшний час 
прийде на поміч і вирóчить ó «всякій нóжді».

Сóкóпність названих вище сем актóалізóє ó 
Франковомó контексті ще одне значення терміна 
інтелігенція: «провідник народó ó різних сферах 
сóспільного життя». Закономірно, що сóчасники 
Франка теж бачили його на подібній сóспільній ви-
соті. Тематичний ряд професійного сценарію про-
довжóють терміни-означники, в кожномó із яких 
закладена сема «провідник»: «На які різні гідності 
мене підносили сьогодні! Зробили мене гетьманом, 
яким я ніколи не бóв і не хотів бóти; зробили мене 
керманичем, хоч я, придивившися правдивим кер-
маничам на дарабах на Черемоші, зовсім не мав 
би охоти ним бóти; зробили мене проводирем, хоч 
я любив лише йти в ряді…» [13, с. 310].

Виникає запитання: ким же бачив себе Франко? 
Відповідь знаходимо ó «Промові» з нагоди свят-
кóвання 25-річного ювілею його наóкової і літе-
ратóрної діяльності, де варто звернóти óвагó на 
метафоричнó самохарактеристикó Івана Франка: 
«Двадцять і п’ять літ я бóв тим пекарем, що пече 
хліб для щоденного вжиткó. Я завсігди стояв на 
тім, що наш народний розвій має бóти міцною сті-
ною […]. Так само і в тім, що я зробив за ті літа, 
може, й знайдеться деякий твердий камінь, але, 
певно, найбільше бóде того труску і цементу, ко-
трим я заповнював люки і шпари [13, с. 308]. 

Впадає в око, що ідея жертовної праці пе-
редається через типовий професійний сценарій.  
За метафоричними перенесеннями простóпає се-

мантично-поняттєвий профіль інтелігента пасіо-
нарного типó – одночасно і пекаря, і муляра в 
дóховній сфері. Оскільки за метафоричною номі-
нацією захована, як правило, оцінка чи самооцін-
ка, вражає неспівмірність між реальною жертов-
ною працею мислителя, його, за характеристи-
кою Є. Маланюка, «інтелектóальним подвигом» 
і підкреслено скромною самооцінкою: «Я знаю, 
що з моїх творів дóже мало перейде до пам’яті 
бóдóщих поколінь, але мені се байдóже; я дбав 
поперед óсього про теперішніх, сóчасних людей» 
[13, с. 308-309].

Внóтрішній світ автора, його концептóальна 
позиція передається через родинну метафорó: 
поряд із безпосередньою самоідентифікацією 
«яко син селянина, вигодований твердим му-
жицьким хлібом [13, с. 309] співіснóє метафорич-
на «син народа, що вгорó йде». А далі цілком 
очікóвано виникають метафори із сакральної 
сфери – образ заповідей. Він допомагає зрозóмі-
ти дóховний стоїцизм автора: «Я почóвав себе до 
обов’язкó віддати працю сього життя томó про-
стомó народові» [13, с. 309]. Томó цілком орга-
нічно в стрóктóрó самоóсвідомлення óвійшли дві 
заповіді, які «я відмалкó засвоїв собі… Перша, то 
бóло власне почóття того обов’язкó, а дрóга, то 
потреба ненастанної праці» [13, с. 309].

Франкові звороти «я почував себе до 
обов’язку», «я відмалкó засвоїв собі дві заповіді» 
вказóють на глибокó внóтрішню гармонію авто-
ра, якó імплікóє поєднання особового і зворот-
ного займенників (я – себе, собі). Вони виводять 
на внóтрішній слід Франкового «цілого чоловіка», 
наділеного тим світовідчóттям, тою морально-
етичною висотою, якої варто прагнóти: 

Лиш хто любить, терпить,
В кім кров жива кипить,
В кім надія ще лік, 
Кого бій ще манить,
Людське горе смóтить,
А добро веселить, –
Той цілий чоловік [8, с. 29]. 

Можна сказати, що метафоричний образ «ці-
лого чоловіка» – це Франкова метафорична сен-
тенція óспішної самореалізації. 

Дóховнó спорідненість народó та інтелігенції від-
творює образ поля в óсталеномó переносномó зна-
ченні «поприще, сфера діяльності» [5, т. VІІ, с. 62],  
яке конкретизóється прикметниковими озна-
ченнями термінологічного характерó: поле ре-
лігійне, етичне, економічне: «Вона [інтеліген-
ція. – Н. Л.] повинна вести його [народ. – Н. Л.] 
з поступом часó, повинна вчити його вільнодóм-
ства на полі релігійнім, правдивої гóманності на 
полі етичнім, […] дрóжності і асоціації на полі 
економічнім» [14, с. 149]. Терміни-словосполóки 
поле релігійне, поле етичне, поле економічне із 
постпозитивними означеннями, тобто непрямим 
порядком слів, наголошóють, з одного бокó, на 
різнобічній діяльності інтелігенції, з іншого – 
програмóють різні варіанти сценарію «морфо-
логія і вегетація рослин». Поєднóючи метафори 
рослинного світу із метафорами ландшафту, 
Франко постійно підкреслював, що інтелігенція 
бóде тоді національною, коли стане «часть серед 
дрóгих частей, зерно між зернами» [15, с. 187]. 
Він нагадóвав óкраїнським соціал-демократам, 
що «здорові, органічні парості можóть ó кожнім 
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краю виростати тільки з виразного національ-
ного ґрунту і тільки тоді вони […] зробляться 
цвітучою дійсністю [18, с. 172].

Отже, його засмóчóвало «існóвання серед на-
шої сóспільності і навіть серед її цвіту – інте-
лігенції сильної і глибокої течії, що веде до за-
тиснення нашого світоглядó, до звóження наших 
дóхових інтересів…». Альтернативою дестрóк-
тивним, когнітивно ізоляціоністським тенденці-
ям, що окреслені фізичними метафорами «за-
тиснення нашого світоглядó», «звуження наших 
дóхових інтересів», Франко бачить все, зокрема 

інтернаціональне, що забезпечóє «життя і роз-
вій нації», і закликає ці парості загальної кóль-
тóри «пересаджувати сквапно на наше поле».  
Всі нові дóмки, нові ідеї, винаходи людського 
розóмó, все, що прояснює людський світогляд, 
влегшóє людськó працю, óщасливлює людське 
життя, все, що йде до світла, вольності, щастя, 
повинна тота інтелігенція, мов чужоземну, але 
сильну ростину, пересаджувати сквапно на 
наше поле, защеплювати пильно в серця і по-
няття нашого народó. Вона повинна вести його з 
поступом часó…» [14, с. 148-149].
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Аннотация
В статье реализовано концептóальный анализ центральной категории мировоззрения Франко – кон-
цепта прогресс. На основе когнитивно-дискóрсного подхода раскрыто смысловой потенциал слова – 
имени концепта в коммóникативно-прагматическом поле мыслителя, насыщенного политическими 
метафорами. Именно они выстóпают типичным и ярким средством концептóализации многогранной 
политической действительности на рóбеже ХIХ–ХХ вв.
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CONCEPT PROGRESS IN THE POLITICAL DISCOURSE OF IVAN FRANKO

Summary
The conceptual analysis of the central category of I. Franko outlook – the concept progress is realized 
in the article. On the basis of the cognitive-discursive approach, the semantic potential of the word – 
the name of the concept in the communicative-pragmatic field of the thinker, saturated with political 
metaphors is revealed. They act as a typical and vivid means of conceptualization of the versatile political 
reality on the verge of the XIXth and XXth centuries.
Keywords: Ivan Franko, concept progress, meaning, metaphorical scenario, communicative-pragmatic field.


