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Візантійські обрії Івана Франка 

 

Тривалий час візантинологічні зацікавлення Івана Франка залишалися 

поза увагою наукових досліджень. В останні роки деякі аспекти цієї 

проблематики заторкували Ярослава Мельник, Андрій Домановський, Лариса 

Каневська, Мирослав Даніш та Андрій Ясіновський. Зроблено загальний 

огляд візантинологічних зацікавлень та студій Франка, досліджено його 

зацікавлення апокрифічною літературою, традиція якої тісно пов’язана 

з Візантією, простудійовано внесок вченого і письменника у дослідження 

кримської ленгенди про Климента Римського, заторкнуто питання творчого 

діалогу Франка з провідним візатиністом, його сучасником Карлом 

Крумбахером. Втім, ця проблематика ще не вичерпана. 

 

Іван Франко уперше заявив про себе як про науковця, що жваво 

цікавиться візантійською проблематикою, на початку 1890-х рр. У журналі 

Житє і слово, що виходив під редакцією самого Франка, за 1894 р. вчений 

надрукував під заголовком Візантійська література свою рецензію на перше 

видання фундаментальної монографії-підручника засновника сучасної 

візантиністики Карла Крумбахера Geschichte der Byzantinischen Litteratur 

(Мюнхен 1891), а разом з тим і перші три випуски часопису Byzantinische 

Zeіtschrift (1892–1894), першого фахового часопису з візантійських студій, 

започаткованого теж К. Крумбахером. Зазначивши ряд недоліків і обмежень 



монографії (відсутність деяких жанрів, як от богословської літератури, 

передусім патристики та агіографії), український вчений все ж високо оцінив 

авхитвір Крумбахера, відзначаючи його новаторство, енциклопедичний 

характер та фундаментальний науковий апарат. 

 

У пізніші роки Франко продовжує рецензувати різні видання 

з візантиністики. Під критичне перо вченого потрапили, зокрема, такі праці, 

як К истории византийской отреченной письменности (Апокрифические 

молитвы, заклинания и заговоры) Олександра Алмазова та Byzantinische 

Legenden за редакцією Ганса Лінцмана. У цих рецензіях Франко не лише 

фахово коментує й оцінює видання, але також виявляє неабияку ерудицію, 

подаючи паралелі з інших візантійських апокрифів та легенд, 

західноєвропейського епосу, українського фольклору. 

 

Свою докторську дисертацію, захищену у Відні під керівництвом 

Ватрослава Яґіча, Франко присвятив старохристиянському романові Історія 

Варлаама і Йоасафа, зокрема візантійській адаптації цього давньоіндійського 

сюжету та слов’янській рецепції твору. Втім, найбільш цілісна 

візантинологічна праця Івана Франка — Фотіїв Міріобібльон — виникла як 

окремий екскурс великого дослідження Теорія і розвій літератури. Вчений 

подає короткий панорамний, хоч і дещо тенденційний огляд знаменитого 

Фотієвого Багатокнижжя. За словами самого Франка, Фотієва книга не має 

систематичного порядку і виглядає як принагідна збірка випадкових 

рецензій. Те cаме можна сказати і про Франкову розвідку: вона не містить 

жодних узагальнень чи висновків, залишаючи читачеві прикре враження 

незавершеності праці. 



Як дослідник історії літератури, зокрема автор солідної праці з історії 

українського письменства, Франко звертав пильну увагу на генезу і джерела 

української літератури. Зрозуміло, не міг він обминути увагою питання про 

роль візантійської спадщини в українській культурі та літературі. Вчений 

неодноразово підкреслював важливу роль візантійської складової 

у формуванні української культури та духовності. Вчений вважав, що «все те, 

що безпосередньо в шатах грецької мови чи посередньо, в болгарських або 

сербських перекладах, приходило на Русь з часів Володимира Великого, було 

візантійство» (Відгуки грецької і латинської літератур в українському 

письменстві // І. Франко. Зібр. творів у 50-и томах, т. 30, с. 241), ба більше — 

«вплив Візантії на нас був був далеко більший, ніж се ще донедавна 

допускали» (Візантійська література, т. 29, с. 185). Писав він також про 

візантійське походження різних жанрів давньоукраїнського письменства: 

богослужбової та теологічної літератури, проповідництва, поезії, 

літописання, полемічної, апокрифічної, юридичної літератури (Нарис історії 

українсько-руської літератури, т. 40, с. 202–219). В іншій своїй праці вчений 

вмотивовує такий жанровий вибір давньої української літератури, 

зазначаючи, що «Візантія давала болгарам, потім сербам і русинам те, чого 

вони шукали в ній, що було їм, так сказати, по дзьобу, що вони могли 

засвоїти, зрозуміти, що відповідало рівневі їх освіти і їх духовному 

зацікавленню» (Теорія і розвій історії літератури, т. 40, с. 72). Не обминає 

увагою Франко і вагомий внесок в розвиток слов'янської писемності 

візантійців, солунських братів св. Кирила та Методія, переклади яких 

«поражають нас своєю точністю і поправністю» (Теорія і розвій історії 

літератури, т. 40, с. 41). 

 



Оцінка ролі, яку Іван Франко як зрілий учений відводив візантійській 

спадщині та її ролі у формуванні української культури, сформувалася не 

відразу. Еволюцію його поглядів певною мірою можна простежити за тим, як 

змінювалася його оцінка Фотія-письменника та його місця його 

Тисячокнижжя у візантійській та світовій літературі. У 1894 р. Франко пише, 

що Бібліотека — це «бібліографічні виписки», які «не можна вважати за 

спробу історії літератури» (Етнологія та історія літератури, т. 29, с. 273). 

Через 15 років (1909) вчений вже розцінює Фотіїв твір як «середньовікову 

пробу історії грецької літератури» (Фотіїв «Міріобіблон», т. 40, с. 442). 

 

Підхід Франка до візантійської спадщини демонструє нове розуміння 

сутності й вартості візантійської культури порівняно з баченням деяких 

Франкових старших і молодших сучасників, таких як Омелян Огоновський, 

Степан Томашівський чи Михайло Возняк, які загалом негативно оцінювали 

візантійську складову української культури. Згодом Франкове бачення 

вартості візантійської культури розділили в Галичині — в ділянках історії, 

літератури, культури та мистецтва — Іларіон Свєнціцький, Степан Щурат, 

Іван Скрутень, Володимир Сас-Залозецький та ін. 

 


