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Матушек Е. Библейские зерна творчества Ивана Франко. Рецензия на монографию: Роман Л. А. Библейско-

христианский контекст прозы Ивана Франко. – Черновцы, 2017. –  248 с. В монографии исследуются библейские 

контекстуальные влияния на прозу И. Франко. Автором определены христианская доминанта интерпретации библейс-

ких образов и сюжетов в прозе И. Франко, а также сформирована общая характеристика жанровых особенностей творче-

ской рецепции библейской образно-сюжетной художественной системы. В монографии также показаны и проанализиро-

ваны стилевые доминанты художественной интерпретации трансформаций авторской рецепции Библии. Предложена и 

обоснована литературоведческая рецепция библейско-христианской концепции прозы видающегося украинского писа-

теля. 

Ключевые слова: Библия, Иван Франко, христианский контекст, интертекст. 

З франкознавства написано вже тисячі досліджень і 

видано десятки монографій, в яких розкрито багато 

літературознавчих проблем. Відтак досить важко сказа-

ти щось нове у цьому ланцюжку висловлювань на тему 

творчості автора. «Іван Франко й Біблія» – проблема для 

історії української літератури не нова. Однак, на мою 

думку, авторці монографії вдалося виділити в ній неви-

вчені аспекти й оригінально їх розкрити. 

Це досягається передусім іншим об’єктом 
дослідження (проза, здебільшого оповідання), новою 

концепцією (авторська «герменевтика визволення») та 

свіжими методологічними засобами й прийомами 

(герменевтичний, структуральний, феноменологічний, 

екзегетичний та ін.). У цьому полягає новизна й 

актуальність рецензованої монографії, які не виклика-

ють жодних заперечень. 

Книга логічно вибудувана. Вона складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, таблиць та бібліогра-

фії. Відповідно, авторка у першому розділі – «Біблія у 

творчості Івана Франка: динаміка і константи герме-
невтичних дискусій» – студіює літературознавчу рецеп-

цію біблійного наповнення творів Івана Франка, при 

цьому доречно поділивши матеріал на кілька груп за 

хронологічним і ціннісним принципами. Тут же сформу-

льовано й основну концепцію та накреслено напрямки 

подальших досліджень. Ступінь охоплення історико-

літературних і теоретичних джерел – максимальний. 

Авторка майстерно вибудувала літературознавчу інтри-

гу, спочатку сформулювавши за допомогою опозицій 

суперечності в ставленні І. Франка до релігії й Біблії 

(матеріалізм та ідеалізм, атеїзм в світогляді й насиче-
ність творів біблійними образами й алюзіями та ін.), а 

потім успішно розкривши художні функції сакрального 

матеріалу. 

У розділі другому «Біблійно-християнський кон-

текст і естетичні принципи Івана Франка 

інтерпретації старозавітних матеріалів» показано, як 

Іван Франко працює з образами з першої частини Свято-

го Письма. При цьому авторка вдало включає аналізова-

ні твори в широкий контекст творчості письменника.  

mailto:olenam2002@ukr.net


100                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Matushek О. Biblical Grains of I. Franko's Creativity... 

У розділі третьому «Новозавітні ідеї та образи у 

прозі Івана Франка» авторка глибоко розкриває 

біблійне підґрунтя Франкового дискурсу, що ме-

рехтить крізь оповідь, психологічні характеристи-

ки героїв, уривки комунікації. Особливо вдалим і 
новим видається аналіз образу головної героїні з 

«Перехресних стежок». Також авторка ретельно й 

майстерно прочитує євангельські знаки й розкодовує 

зміст притч в оповіданнях письменника. 

Цікаво, що авторка монографії застосовує статисти-

чний комп’ютерний аналіз біблійного матеріалу в прозі 

І.Франка, що, з одного боку, дозволяє їй вирішити ряд 

дослідницьких питань, а з другого, – продемонструвати 

успішну дію нового методологічного прийому. 

Вмотивованими, як на нас, постають загальні ви-

сновки до монографії, які логічно підсумовують викона-
ну роботу й досить повно висвітлюють результати про-

веденого дослідження відповідно до окреслених у пе-

редмові мети й завдань. 

Концепція авторки, безперечно, викличе інтерес і 

жваве обговорення, без якого неможливий розвиток 

літературознавчої думки. Поряд з цим, не викликає сум-

ніву, що монографія Лілії Анатоліївни Роман є вдалим 

фаховим висловлюванням про стосунки Франка і Біблії. 

Отже, монографія може бути корисна для літерату-

рознавців, філологів, культурологів,  викладачів предме-

тів гуманітарного циклу, аспірантів, студентів та широ-
кому колу читачів, які цікавляться літературою, історі-

єю літератури, герменевтичними та інтертекстуальними 

дослідженнями українського літературного процесу. 
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