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у державному архіві львівської області у фонді львівського уні-
верситету імені Яна казимира (фонд 26, опис 11, справа 1339) збері-
гається звичайний учнівський зошит у лінійку із синьою обкладинкою 
із дещо пожовклими від часу аркушами, написаний на латинській мові 
чорним чорнилом зі студентською роботою івана Франка. у цій праці 
майбутній видатний український письменник крізь призму творів дав-
ньогрецького сатирика аналізує історію суспільної думки і побуту, які 
панували у східних провінціях Римської імперії у іі столітті нашої ери, 
показує кризу рабовласницького ладу у всіх його проявах.

Перша сторінка рукопису містить повну назву реферату “лукіан і 
його епоха, як він її описав у своїх творах, зокрема в “Розмовах богів”, 
“Розмовах у царстві мертвих” і у “морських розмовах” з використан-
ням також інших творів. написав іван Франко”.

Реферат було написано під керівництвом професора класичної фі-
лології людвіка Цвіклінського, у якого студент іван Франко слухав 
курси “Старожитності грецькі”, «Пояснення “одіссеї” Гомера» та брав 
участь у грецькому семінарі.

іван Франко недарма вибрав таку близьку його серцю і духу тему. 
адже давньогрецький сатирик лукіан (близько 120 – після 180 рр. н. е.) 
у своїх творах висміював тодішню дійсність, жадобу до багатства, з 
атеїстичних позицій критикував християнство і релігію в цілому, оспі-
вував поміркованість і аскетизм, співпереживав бідноті.

Ця студентська робота ніби стала лейтмотивом усього подальшого 
творчого шляху івана Франка.

* Кислий Василь Миколайович – кандидат історичних наук, начальник 
відділу забезпечення зберігання документів № 1 державного архіву львівської 
області.
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лУКІан І його еПоха*

III
Часи, в які жив лукіан, надзвичайно знаменні: траян**, адріан***, анто-

нін Пій**** і марк аврелій***** жили неначе перед його очима – імператори, 
порівняно з іншими, дуже гуманні, час їх панування названо золотим віком 
Римської імперії. Римські провінції були умиротворені й безпечні, сполучення 
легке; все, що могло принести користь суспільству, старанно нагромаджено. 
Проте, незважаючи на запопадливість, з якою імператори підтримували літе-
ратуру і мистецтво, збираючи довкола себе здебільшого грецьких філософів, 
учених, софістів і риторів, незважаючи на доброзичливість і турботу, з якими 
вони намагалися зробити щасливими підданих своєї імперії, не могли пере-
шкодити зростанню розкладу й морального виродження, не могли виправити 
зіпсуття, яке блискавично поширювалось і загрожувало катастрофою. і, що 
здається найбільш дивним, у характері самих імператорів було багато такого, 
що збільшувало розклад і наближало жахливий кінець. Справа в тому, що ім-
ператори в безмежній своїй доброті і щедрості по відношенню до філософів 
і софістів не досить уважно придивлялись до людей: чи той, якого приймали 
до свого товариства, збагачували й відмічали перед іншими, є особою гідною 
дарів і пошани, чи це людина справді вчена й талановита, чи просто дурисвіт 
і псевдофілософ. особливо адріан дав найгірший приклад наступним імпера-
торам. люблячи над усе греків і грецьку літературу, він без розбору оточив 
себе багатьма греками і з ними то приязно дискутував, то з суворістю деспота 
давав їм відчути їх нікчемність, гасячи, таким чином, у них останню іскорку 
благородства і шляхетної гордості й перетворюючи вчених, філософів, рито-
рів і поетів у підлих і розпутних підлещувачів, обридливих паразитів. та й, 
звичайно, інакше не могло бути. Бо наука й філософія, не маючи під собою 
міцного фундаменту, позбавлені глибоких і животворних ідей, заражені мо-
ральною гнилизною і зневажливим ставленням до всього людського й боже-
ственного, не могли визначити людині певного й належного місця, вкласти 
в певні рамки людської особистості. тому в житті людей того часу бачимо 
неймовірний контраст: з одного боку, людину піднімають до рангу бога, а з 

* Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. том 45. Філософські праці. – к.: 
Вид-во “наукова думка”, 1986.

** Траян Марк Ульпій (53–117) – римський імператор (98–117). Вів 
за гарб ницькі війни, завдяки чому розширив територію Римської імперії, 
зміцнив централізацію державного управління.

*** Адріан Публій Елій (76–138) – римський імператор (117–138), за 
ча сів його правління значно зміцніла імператорська влада.

**** Антонін Пій – римський імператор (138–161). Римська історіографія 
зображала антоніна Пія як ідеального правителя, але в часи його царювання 
вже назрівала криза, яка незабаром охопила всю імперію.

***** Марк Аврелій (121–180) – римський імператор (161–180), вів війни 
з пар фянами, германськими племенами, сарматами. Був видатним філософом-
мора лістом, представником філософії стоїцизму. Свої філософські погляди 
виклав у книзі “до самого себе”.
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другого – скидають до рівня тварини, роблять рабом іншого, позбавляючи її 
волі і всього, що необхідне людині. мало того, люди, які вважались ученими, 
філософами й мудрецями, відмовившись добровільно від благородства душі, 
змішані з рабами, самі гірші від рабів, проникали в оточення багатих і силь-
них, які трактували їх і легковажили як паразитів і підлещувачів.

майже всі твори лукіана мають за мету викрити всю моральну нікчем-
ність і розтлінність його сучасників, низький кар’єризм псевдофілософів, за-
бобони простолюддя, обман і лицемірство оракулів і пророків, безкінечна 
кількість яких раптом появилась у той час. тому зрозуміло, що ця частина 
моєї роботи повинна була вийти далеко більшою, ніж інші, особливо коли б 
узяти до уваги всі твори лукіана. З уваги на те я вирішив повернутись до цієї 
теми пізніше, а тепер тільки коротко схарактеризувати виступи лукіана проти 
сучасних йому філософів і їх методів виховання, проти жерців, пророків і їх 
віщування і, нарешті, проти людей низького стану, простолюддя й рабів.

Прикладами того, яких не лише учнів, а й учителів мала в той час філо-
софія, що здатна була тільки заперечувати й руйнувати, є численні описані 
нашим автором псевдофілософи, які твердили, що вчать справжньої життєвої 
мудрості й можуть зробити людину щасливою і чесною, тоді як “щасливе 
життя” їх самих не спиралось ні на доброчесності, ні на скромності, ні на бо-
ротьбі з життєвими труднощами, ні на витривалості і стриманості, а скоріше 
являло собою протилежність цих прикмет. Вони масами збиралися в палацах 
багатіїв, які наслідували приклад імператорів, прикидалися любителями й ці-
нителями літератури і мистецтва і там, як раби і злидарі, чекали обіду. Віч-
на-віч з господарями грали роль підлещувачів, а за очі ганьбили їх останніми 
словами, а також публічно, часто незаслужено й перебільшено, закидали їм 
зажерливість, жорстокість і тупість. докладно і правдиво змалював наш пись-
менник таких людей у своєму “нігріні”, де, між іншим, знаходимо таке: “Чи 
ти думаєш, що мені до вподоби, коли я бачу когось із тих людей, особливо 
похилого віку, в юрбі підлещувачів, як він біжить за вельможею і запанібрата 
розмовляє зі слугою, що запрошує його в гості до пана? Причому він уже сво-
їм одягом звертає на себе загальну увагу. і що мене найбільше обурює, це те, 
що вони не змінюють костюма, відіграючи у всьому іншому однакову коме-
дію. їхню поведінку за столом не можна порівняти з поведінкою найгіршого 
підлесника: чи не напихаються вони ганебніше, ніж ті? Чи не напиваються 
безсоромніше? Чи не встають останніми від столу? Чи не намагаються більше 
забрати з собою, ніж інші? а вихованіші з них дозволяють спровокувати себе 
до співу”. отже, чи могли такі люди забезпечити належне виховання молоді? 
Як міг учити стриманості той, хто при першій-ліпшій нагоді забував про вся-
ку стриманість? або як міг переконати будь-кого той, хто на словах твердив, 
що доброчесність є найбільшим добром, а багатство не має жодної вартості, 
а сам учив за гроші і завжди й усюди ні про що інше не дбав більше, як про 
придбання маєтку і здобуття багатства? Цю думку знаходимо також у “нігрі-
ні” лукіана, виражену таким чином: “найбільше він згадував таких філософів, 
які вчили за плату і виставляли на продаж доброчесність, неначе товар на 
ринку. тому він називав їх школи крамничками й трактирами, вважаючи, що 
той, хто вчить нехтувати багатством, перш за все сам повинен бути далеким 
від будь-якої жадоби до наживи”.
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Внаслідок цього вся наука полягала на беззмістовних словах або на пус-
топорожній формі й трюках. Згадавши про це в “нігріні”, лукіан теж висміює 
таких горе-учителів: “Він також виявив себе ворогом таких філософів, які вва-
жали, що виховують молодь у доброчесності, коли кажуть переносити непо-
сильні труднощі й біль, а деякі дійшли до того, що наказували одних в’язати, 
інших бичувати, знову ж інші – делікатніші – залізними предметами дряпали 
молодим людям шкіру”.

Все-таки найкраще й найдокладніше змалював наш автор звичаї, поведін-
ку псевдофілософів у десятій розмові з циклу “Розмов у царстві мертвих”, у 
якій Гермес наказує кожному з мерців скинути з себе весь тягар, який був на 
них, і зовсім голому ввійти в човен Харона, щоб легше можна було переїха-
ти на другий берег. так, красень скидає з себе вроду й поцілунки, “які варті 
були двох талантів”, тиран – пиху, гордість, гнів і жорстокість, багач віддає 
багатство, благополуччя, надмірну пишність, воїн – трофеї, які ніс з собою до 
царства мертвих. нарешті надходить філософ, навантажений, зрозуміла річ, 
непотрібним мотлохом. тому Гермес мовить до нього: “Залиш свою осанку, 
а потім усе інше. о Зевсе! Скільки він приніс з собою брехні, скільки не-
уцтва, охоти до суперечки, пустопорожньої чванливості! Скільки підступних 
запитань і заплутаних роздумів, масу непотрібної діловитості, пустослів’я, 
нісенітниці і дріб'язковість. так тут, клянусь Зевсом, і золото, і жадоба до на-
солод, і безсоромність, і гордість, і розкіш, і розніженість. Я все бачу, хоч ти 
все це старанно ховаєш. Скинь з себе і брехню, і пихатість, і впевненість, що 
ти кращий за всіх”.

меніпп: “Гермесе, не завадить йому зняти також бороду, вона, ти сам 
бачиш, важка й кудлата, волосся у ній важить не менше п’яти мін! Під пах-
вою він ховає ще одну дуже важку річ – улесливість, яка робила йому добрі 
послуги в житті”. Ясна річ, що таке вчення й такі наставники сприяли мо-
ральному розкладові. усі, хто прикидався поборником правдивості й чесності 
у житті, робили людей зіпсутими, зажерливими, розніженими. особливо ба-
гата знать, яка володіла величезною масою рабів і землі, колосальними ма-
єтками, скотилася в болото неймовірного зіпсуття й розкошів. Рим, столиця 
світу, був жахливим прикладом моральної гнилі й неробства. Як я вже згадав 
вище, лукіан бачив Рим тільки один раз і то коротко, але спогад про безмеж-
ний моральний занепад ніколи не міг згладитись у його пам’яті. незабаром 
в афінах у діалозі “нігрін”він так написав про Рим: “Хто любить багатство, 
кого манить золото, хто міряє щастя пурпурним одягом і владою, хто не ку-
штував справжньої волі, не спробував  свободи слова й мислення, не бачив 
істини, а виховувався в лестощах і рабстві, або хто присвятив себе повністю 
насолоді і тільки їй одній вирішив служити, знаходячи смак у розкішних бен-
кетах, напоях і любові, хто живив себе наклепництвом, обманом і брехнею, 
кому, нарешті, дає насолоду звук музичних інструментів і мелодійність без-
думних пісень – той у Римі почував себе, як у своїй стихії. тут зібралися й 
перелюбство, і грошолюбство, і кривоприсяга, і всілякі низькі примани; вони 
забруднюють нестійку душу і витісняють з неї чесність і справедливість”. З 
не меншою сміливістю і серйозністю лукіан висміює пороки риторів, крас-
номовство яких повинно було захищати інтереси батьківщини й правду, але 
вже в часи лукіана, втративши свої ідеали, вони не могли рівнятися з давніми 
своїми вчителями ні щодо форми, ні щодо змісту. Проти їх хиб звертається 
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лукіан у цій же десятій “Розмові у царстві мертвих”, де Гермес каже так: “і 
ти, риторе, залиш надмірну пишність, красномовство, антитези й повторення, 
періоди й варваризми і взагалі весь вантаж своїх промов”.

Як риторів за багатослів’я, так жерців картає він за ненажерливість їхню 
жадобу до наживи і матеріальних благ викриває лукіан у десятій розмові тво-
ру “кронії”, де жрець вимагає у крона передусім великого багатства, грошей, 
влади, вдосталь рабів, красивого одягу, срібного посуду й багатьох інших по-
дібних речей. Якими забобонними й некультурними були жерці,особливо в 
малоазіатських провінціях, показав нам автор у творі “олександр, або лже-
пророк”. Цей твір, безперечно, належить до найкращих творів лукіана і описує 
життя, характер і кар’єру найславнішого в той час лжепророка олександра з 
абонітиха. другого такого пройдисвіта аполлонія тіанського,охарактеризував 
лукіан в іншому своєму творі, метою якого було показати обман і лицемір-
ство таких людей, зірвавши маску з їх ганебного обличчя, знищити славу, 
яку вони мали серед багатьох легковірних і темних людей. тому що до таких 
шарлатанів зараховує він і ісуса Христа, називаючи його великим магом і чу-
дотворцем, не дивно, що він звертається часто в якнайгострішій формі проти 
християн, особливо в творі “Життя і кончина Перегріна Протея”. Часто та-
кож наш письменник скеровує вістря своєї сатири проти неситих багатіїв, які 
наживають великі маєтки і стережуть їх, не вміючи дати суспільству нічого 
корисного. таким людям нагадує він про смерть такими словами: “навіщо ви, 
дурні, пильнуєте своє золото? навіщо мучите самих себе, вираховуючи про-
центи, збираючи талант до таланта, коли вам скоро доведеться відправитись 
до нас, захопивши з собою лише один обол?”

Про людей низького походження лукіан звичаєм майже усіх античних 
поетів висловлюється з певною, хоч переважно замаскованою, сатиричною 
зневагою. Правда, він висміює і ганить забобонність, дурість і мужицький ви-
гляд простих людей, проте завжди заступається за них перед владними, жор-
стокими і несправедливими хазяями. нарешті, про рабів ширше веде мову в 
“кроніях”, з деяким смутком згадуючи золотий вік крона, коли на світі не 
було ні панів, ні рабів, а всі люди жили рівними, вільними і щасливими.

Публикуется студенческая работа ивана Франко, которую он написал в 
1877 году, будучи студентом львовского университета.
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