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Јанко Рамач

ИВАН ФРАНКО О СРПСКО-УКРАЈИНСКИМ 
ВЕЗАМА И ОДНОСИМА

Иван Франко (1856–1916), истакнути украјински књижевник, 
научни и јавни радник, у свом обимном књижевном, научном и пу-
блицистичком опусу показивао је интересовање за све словенске 
народе, за њихову прошлост, за њихов научни, културно-просвет-
ни, национални и уопште друштвено-економски живот. У многим 
својим публицистичким и научним радовима у којима говори о 
књижевном и културном животу, или о историји појединих словен-
ских народа, он узгред спомиње и Србе. Међутим, овом приликом 
пажњу више привлаче публицистички радови И. Франка посвећени 
Србима и њиховој култури, или прилози у којима говори о српско-
украјинским везама и односима у прошлости и у његово време.

У овом прилогу наводи се и анализира у најкраћим цртама не-
колико таквих радова И. Франка из његових сабраних дела у пе-
десет томова.1 Ту налазимо девет радова или прилога интересант-
них за наведену тему. Приказивање и коментарисање Франкових 
публицистичких радова о Србима, односно о српско-украјинским 
историјским, књижевним и културним везама следи по хронолош-
ком принципу. На крају, као прилог, прилаже се једно писмо И. 
Франка професору Тихомиру Остојићу2 из 1906. године, које сведо-
чи о сарадњи двојице научника који су у својој научној делатности 
имали заједничко поље интересовања.

1. Сербські народні думи і пісні, Пер[еклав] М. Старицький. 
Чиста виручка на користь братів-слов’ян. Київ, 1876.3

Иван Франко у приказу констатује да је ова вредна књига први 
покушај да се на украјинском језику објави српска народна поези-
1  Најпотпуније издање сабраних дела Ивана Франка је оно у педесет томова: 

Франко, І., Зібрання творів у п’ядесяти томах, Наукова думка, Київ, 1976–1986 
(даље: ИФ). У ово издање нису ушли многи радови И. Франка због идеолошке 
цензуре.

2  Тихомир Остојић (1865–1921) – професор у Скопљу, секретар Матице српске, 
истакнути научник и историчар књижевности. Докторирао је у Бечу.

3 ИФ, т. 26, 51–59.
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ја. Песме је са српског препевао истакнути украјински књижевник 
Михајло Старицки. Његов превод српских народних песама при-
премљен је у три књиге: прва – јуначке (епске) песме, друга – песме 
из живота и женске песме, и трећа књига – обредне песме. Франко 
овде приказује само прву књигу, која се тада појавила из штампе, 
и истиче да је, по његовом мишљењу, управо у српским епским пе-
смама најверодостојније приказан живот Срба и да је у њима најбо-
ље изражено њихово стваралаштво.

У тој књизи су сабране епске песме из трију епоха српске исто-
рије: а) из периода малих удеоних кнежевина; б) из времена првог 
турског напада на српску државу, боја на Косову и периода после 
Косовског боја; в) на крају су хајдучке песме.

Иван Франко указује да је М. Старицки највише преводио пе-
сме из прве поменуте епохе. Ту он за украјинског читаоца препри-
чава садржај неколико песама из Косовског циклуса и прилаже њи-
хов превод на украјински језик.

Веома је интересантно Франково размишљање о српским еп-
ским песмама. Он сматра да по свом облику спрске еспке песме нај-
више подсећају на руске билине, али за разлику од руских билина, 
за које неки научници сматрају да су само остатак „изумрле форму-
лације“, српске јуначке песме су, по његовом мишљењу, живо народ-
но стваралаштво. Франко сматра да су српске епске песме, по свом 
историјском значењу, много ближе украјинским козачким думама, 
и истиче да је и код Срба и код Украјинаца целокупан народни жи-
вот вековима сконцентрисан у борби за своју вероисповест, нацио-
налност и слободу. Франко сматра да су деца у Украјини, исто као и 
у Србији, са мајчиним млеком упијала и херојски дух којим су жи-
вели њихови преци. Ипак Франко, упоређујући српске епске песме 
са украјинским думама, види и значајне разлике које се углавном 
односе на облик и начин обраде: српске песме су скоро увек испе-
ване у десетерцу, а за украјинске козачке думе је карактеристична 
слободна рима и слободан стих. Друга значајна разлика је у томе 
да украјинске думе често мењају расположење, из тужног прелазе у 
ведрије, па и у иронију, што није случај код српских епских песама. 
Франко покушава да да објашњење зашто су на један начин испе-
ване украјинске народне думе, а на други – српске епске песме. Он 
сматра да је основна разлика у томе што су украјинске народне думе 
испевали сами козаци у својим „курењима“ – колибама у којима су 
становали, а српске епске песме је испевао народ у својим селима и 
то после догађаја о којима певају, када су се хероји о којима певају 
вратили из ратова или после њихове смрти.

2. Новий сербський місячник „Стража“ [„Стража“, књига за на-
уку, књижевност и друштвени живот. Година прва. Свеска за сеп-
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тембар и октобар 1878-ме године. Уредник Л. Пачу. Нови Сад, изда-
ње штампарије Пајевића].4

Иван Франко у овом приказу наводи да се у овом часопису об-
јављују оригинални научни и популарни чланци, преводи стране 
белетристике, оригинална и преведена поезија, дописи и разна те-
кућа питања о Србима и другим словенским и несловенским наро-
дима, књижевна критика и библиографије. Он признаје да не по-
знаје у довољној мери публицистичке прилике код Срба, али сматра 
да је часопис сувише теоријски и као да нема везе са спрским при-
ликама и животом српског народа. Франка интересује како живи 
српски народ, какви су његови обичаји, на ком је степену развитка, 
која су му стремљења, а о томе у часопису нема никаквог матери-
јала. Смета му и то што у часопису има књижевних радова – пре-
вода Игоа и Гогоља, а нема ни једне слике или приповетке из жи-
вота српског народа. Франко истиче значај интересантних извода 
из писма Светозара Марковића, али сматра да је у часопису могло 
бити више речи и о економском положају српског народа, јер би то 
било од велике користи и за српску интелигенцију, али и за све оне 
који желе да боље упознају братски српски народ и прилике у који-
ма он живи.

3. Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер.5
У приказу публикације коју су издала два бечка академска 

друштва, чешки „Akademský spolek“ и словачки „Tatran“, у част Јана 
Колара, поводом јубилеја 100-годишњице његовог рођења, И. Фран-
ко веома опширно износи своја размишљања и ставове о словен-
ском заједништву и сарадњи, и о многим проблемима и отвореним 
питањима на тим релацијама. Указује да су прилике у којима живе 
поједини словенски народи крајем ХIХ сасвим другачије од оних у 
којима је живео и деловао Јан Колар. Говорити о словенским везама, 
по Франковом схватању тог питања, не значи окупљати све словен-
ске народе под једну капу, уводити комуникацију на једном језику, 
него пружати могућност сваком словенском народу да се развија, да 
развија свој језик и своју културу, да би на тај начин дао свој прилог 
светској цивилизацији. Франко указује да је таква била и основна 
мисао Ј. Колара о словенском заједништву и сарадњи.

У прилогу се наводе и конкретни примери српско-руских и 
српско-украјинских веза и односа од ХIV до ХVIII века. Те везе и 
односи су најчешће у области црквено-верског и културно-просвет-
ног живота, а средство комуникације био је црквенословенски је-
зик, који су у књижевности и уопште у писаној речи користила сва 
три поменута народа. Франко, наводећи конкретна имена аутора 
4 ИФ, т. 26, с. 95–95.
5 ИФ, т. 29, с. 51–76.
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или наслове њихових дела, прецизно разграничава и јасно показује 
када је реч о српско-руским, а када о српско-украјинским везама и 
односима, истичући да се у руској публицистици и науци често све 
што је источнословенско поистовећује са руским. Може се рећи да 
је често на сличним позицијама и српска историографија у старије, 
па и у новије време,6 мада и ту има часних изузетака.7

Иван Франко види и неке негативне појаве или последице рус-
ког панславизма који је био више у интересу руског експанзионизма 
него на корист појединих словенских народа и њиховог развоја. По 
њему то је москофилство које интерес појединих словенских наро-
да подређује интересима руске политике. Међутим, Франко сматра 
да москофилство код Срба није имало толико негативне конотаци-
је, јер су Срби од времена Доситеја Обрадовића имали критичан 
став у односима с Русијом. Он наглашава да српско москофилство 
има више природну и здраву особину, јер су Срби, по његовом ми-
шљењу, критички бирали из руске културе оно најбоље – што им је 
највише одговарало.

Sava Hilandarec. Rukopisy a statotisky Chilandarské [Vêstník 
Král/ovské/]. České společnosti nauk, třída filozoficko-historicko-
jazykozpytná, Praga, 1896.8

6  Такво становиште може се до одређене границе разумети, али не и оправдати, у 
време када је Украјина била у границама Руског царства или у оквиру СССР-а, али 
како разумети чињеницу да у српској науци ово становиште остаје и у најновије 
време, када је Украјина постала самостална држава. Иако овде није место за 
обимнију анализу, ипак наводим индикативан пример. У часопису „Настава 
историје“ (Часопис Савеза историчара Југославије), који објављује научне радове 
из области историје и који је истовремено и публикација намењена наставницима 
односно професорима историје и требало би да буде помоћна литература у 
настави историје у основним и средњим школама (па и на факултетима), остаје 
старо становиште и схватање да је руско све што је на неки начин повезано са 
Руским царством или СССР-ом. Види: Поповић, Н., Односи Срба и Руса од ХVII 
до ХХ века, Настава историје, бр. 6, Нови Сад, 1997, с. 40–54. Индикативно је 
да аутор и на оним местима где се у изворима јасно наводе етноними „Русин“ 
и његов придев „русински“, односно „Малорус“ – „малоруски“ и „Украјинац“ 
– „украјински“ све то своди на један, за њега ваљда универзалан етноним „Рус“ 
– „руски“.

7  Када је реч о објављивању историјских извора свакако треба споменути дело 
изузетне научне вредности: Стојановић, Љ., Стари српски записи и натписи I 
–VI, јер се ту увек може јасно пратити када је реч о српско-руским или о српско-
русинским односно српско-украјинским везама и односима. И неки други 
аутори, који су своја истраживања заснивали на изворном материјалу, у својим 
радовима посвећеним српско-руским везама и односима јасно су уочавали и 
поштовали дистинкцију етнонима који се користе за Русе и Русине/Украјинце. 
Види: Радојчић, Ђ., Стари српски писци руске народности (од краја ХV до краја 
ХVIII века). Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. V, Нови Сад, 
1960, с. 199–218.

8 ИФ, т. 31, с. 17–20.
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У приказу ове књиге И. Франко истиче да је објављивање ката-
лога рукописа Хиландарског манастира на Атосу значајан подухват 
интересантан и за украјинску културу и науку, нарочито за истори-
ју културног и црквено-верског живота у ХVI–ХVII веку. Каталог 
је израдио Сава Хиландарац, а за штампу га је приредио и написао 
предговор истакнути чешки слависта Франтишек Пастрнек. Према 
том Каталогу Хиландарски манастир има 36 рукописа на пергамен-
ту, 435 на папиру и 147 старих штампаних књига. Међу рукописи-
ма на пергаменту је и Мирослављево јеванђеље – споменик српске 
културе од изузетног значаја из ХII века. Пошто је реч о српском 
манастиру, разумљиво је да у њему има највише српских рукописа. 
Међу старим штампаним књигама има двадесетак из штампарија 
на територији Украјине (Лавов, Кијев, Острог итд.). Франко указује 
да је на неким рукописима забележено да су их српски монаси у Хи-
ландару преписивали из русинских односно украјинских рукописа, 
или да су књиге набављене на територији Украјине. Иако је Каталог 
брижно састављен, Франко ипак примећује да је Сава Хиландарац 
начинио и неке грешке, нарочито када наводи украјинске титуле. 
Пошто није у довољној мери познавао украјинске титуле, монах Са-
ва је неке србизирао.

5. Zbornik za život i običaje Južnih Slovena [Na svijet izdaje Jugo-
slav/enska/ Akademija znanosti i umjetnosti. Svezak I. Uredio prof. Ivan 
Milčetić, Zagreb, 1896].9

Иван Франко, приказујући овај зборник, упознаје украјинску 
културну и научну јавност са пројектом Југословенске академије 
знаности и умјетности у Загребу који има за циљ да се објављују 
грађа и научни радови о народном животу и обичајима Јужних Сло-
вена. Према програму пројекта највише ће се обраћати пажња на 
три области људске активности: 1) живот људи у најужем смислу; 2) 
народна веровања и обичаји; 3) дијалектологија. Франко позитив-
но оцењује први том тог „Зборника“ који даје веома богату и разно-
врсну грађу.

6. Переклади Шевченка на сербську мову.10

Франко у кратком приказу наводи да су у српском илустрова-
ном књижевно-научном часопису „Нада“, који излази у Сарајеву, 
у бр. 9 (1. мај 1899), објављене три песме – мисли Тараса Шевчен-
ка у преводу на српски језик. Ту он хрватског песника Аугуста Ха-
рамбашића који је превео Шевченкове песме погрешно представља 
као српског песника. Франко додаје да је исти песник превео и неке 
друге песме Тараса Шевченка и да ће оне бити објављене у следећим 
бројевима часописа. У приказу су наведене препеване Шевченкове 
 9 ИФ, т. 31, с. 120–122.
10 ИФ, т. 32, с. 14–15.
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песме. И заиста, у следећим бројевима наведеног часописа, бр. 10, 
11 и 12. објављене су и друге песме Т. Шевченка које је препевао А. 
Харамбашић.

7. Українська пісня в Сербії.11

У овом прилогу Иван Франко наводи да је од Миколе Левит-
ског из Јелисаветграда примио интересантну информацију: да је 
прошле године именовани на позив својих пријатеља био у Срби-
ји, у Јагодини. Боравећи у Србији и путујући кроз српска села, Ле-
витски је био изненађен великом сличношћу српског и украјинског 
језика. Он наводи да су га српски сељаци добро разумели када је 
говорио украјински и истиче да је уочио многе сличности у укра-
јинским и српским обичајима и због тога сматра да су Срби и Укра-
јинци веома слични и блиски народи. Пошто су људи са којима је 
био у контакту изразили жељу да упознају и науче украјинске песме, 
Левитски им је по повратку у Украјину послао неке украјинске на-
родне песме и збирку хорских песама истакнутог украјинског ком-
позитора Миколе Лисенка. Касније су га познаници из Србије оба-
вестили да су научили неке украјинске песме и да их радо певају. На 
крају информације Левитског Франко додаје да су сличности изме-
ђу Срба и Украјинаца и много веће него што је то Левитски уочио и 
описао, и да је питање сличности и историјских веза између Срба и 
Украјинаца веома захвално поље за дубља и свестранија истражи-
вања.

8. Платон Кулаковский, Начало русской школы у сербов в 
ХVIII в. Очерки по истории русского влияния на югославские ли-
тературы („Известия Отд[еления] русского языка и словесности 
имп[ераторской] Академии наук“, 1903, кн. 2 и 3, стор. 246–311 и 
190–291).12

Иван Франко, приказујући ову књигу П. Кулаковског, исти-
че да је то значајан прилог проучавању украјинско-русинске књи-
жевности, културе и духовног развоја, јер су у организовању и раду 
„славено-сербске школе“ у Јужној Угарској у првој половини ХVIII 
века истакнуту улогу одиграли и Русини/Украјинци. Он одмах при-
мећује да је Кулаковски неке делове свог рада непотребно растезао, 
а да је веома мало простора и пажње посветио периоду од 1733– 
1738. године, када су у тој школи били учитељи Козачински, Кали-
новски, Климовски, Шумиљак, Левандовски, Минацки и Залуски 
– полазници Кијевске академије. Франко се слаже са оценом Ку-
лаковског да је утицај руско-московске и кијевске писане речи на 
српску књижевност много старији од оснивања „славено-сербске 
школе“ (у Карловцима) у првој половини ХVIII века – он је евиден-
11 ИФ, т. 32, 16–17.
12 ИФ, т. 35, 197–198.
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тан још у ХIV веку, али од ХVI и ХVII века поред руског (москов-
ског) све снажнији је и украјинско-русински утицај, јер су Срби на-
бављали књиге из Кијева, Лавова и других штампарија на терито-
рији Украјине.

Међутим, Франко се не слаже са Кулаковским у принципијел-
ној ствари. Јер, ако се прихвати чињеница да се „славено-сербски“ 
период у српској култури и књижевности завршава у првој полови-
ни ХIХ века потпуним преовладавањем живог српског језика као 
књижевног језика, што се сасвим оправдано сматра веома прогре-
сивним догађајем у српској култури, Франко се пита и негодује, за-
што људи од пера и науке у Русији, а тим круговима је близак и Ку-
лаковски, сматрају да у Галицији треба да се у књижевности сачува 
„високи“ језик (црквенословенски – прим. Ј. Р.), јер, по њима, тако 
ће се сачувати „исконска руска начела“ и идеја „руског јединства“. 
Франко закључује да се тај процес преласка са славеносрпског на 
српски књижевни језик сматра победом демократизма и природ-
ног развоја језика, и да то нико паметан неће порицати. Међутим, 
када је реч о Русинима у Галицији и о истом процесу у формирању 
књижевног језика (преласка у књижевности са црквенословенског 
на живи народни, односно на русинско-украјински језик), тај про-
цес се, по оцени московских славенофила, сматра „сепаратизмом“ 
и богзна каквим „интригама“. Због тога се Франко залаже да се код 
истих процеса и појава примењује принцип истих аршина.

9. Н. Петров, Воспитанники Киевской Академии из Сербов 
с начала синодального периода до царствования Екатерины II 
(1721–1762) („Известия Отделения русского языка и словесности 
Академии наук“, 1904, кн. 4, стор. 1–16).13

Одмах на почетку свог осврта на чланак Н. Петрова Франко 
истиче да је то нека врста допуне раду П. Кулаковског „Начало рус-
ской школы у сербов в ХVIII в.“ Он посебно скреће пажњу на је-
дан детаљ у чланку Н. Петрова: реч је о указу Петроградског сино-
да од 9. новембра 1750. године, који, по његовом мишљењу, показу-
је нетактичност и кратковидост ове бирократске установе, која на 
основу неистинитих пријава и интрига одлучује не само да ускрати 
српском митрополиту Павлу Ненадовићу „неопходне црквене књи-
ге и учитеље“, већ га и оптужује да је под утицајем унијата и да се 
писмено обавезао да се неће противити ако неко од Срба буде хтео 
прећи унијатима или католицима. Оптужбе против митрополита 
Ненадовића иду и даље. Ту Франко спомиње да је М. Костић још 
давне 1869. године показао да су власти царске Русије оптуживале 
митрополита због тога што је покушавао да заустави пресељавање 

13 ИФ, т. 35, 352–353.
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Срба из Аустрије (Угарске – Ј. Р.) у Русију, где их је чекала брза аси-
милација.

Када је реч о Кијевској духовној академији и о њеном утицају, 
Франко се слаже с мишљењем Н. Петрова да је она имала интер-
национални карактер и да је њен утицај ишао далеко ван граница 
Украјине. Ту се наводи да је у годинама 1736–1737. међу питомцима 
који су пахађали Кијевску академију било 28 Срба, за које се наво-
де и неки подаци. На жалост, руске власти су свим средствима на-
стојале да поткопају поверење Срба у Кијевску духовну академију. 
У томе су и успеле: средином ХVIII века Срби су одједном преста-
ли да долазе у Кијевску академију. Разлог је био следећи: на иници-
јативу генерал-мајора Ивана Хорвата, који је почео да организова-
но пресељава Србе из Угарске у степе на југу Украјине, руска вла-
да је настојала да искористи Србе питомце Кијевске академије који 
су се припремали за учитељски позив с циљем да раде као учите-
љи у српским школама, наговарајући их да постану агенти који ће 
врбовати Србе у Угарској за пресељавање у Русију. Том приликом 
руске власти су будућим агентима давале веома привлачна обећа-
ња да ће за обављени посао бити лепо награђени – ако преведу већи 
број Срба у Русију, биће произведени у епископе или архимандрите. 
Касније руска влада то обећање није испунила, као ни обећање да 
ће у Русији организовати посебну српску цркву. Овакви потези ру-
ске владе значајно су утицали да Срби после 1760. године више нису 
долазили у Кијевску академију.

*
Радови и прилози И. Франка о Србима и српско-украјинским 

везама и односима, прикази таквих радова других аутора као и ње-
гове краће оцене или размишљања о неким питањима из те области 
крајем ХIХ и почетком ХХ века били су значајан подстицај и путо-
каз за проучавање, али и за обострано развијање и продубљивање 
тих веза и односа двају блиских народа. Наведени радови и прило-
зи и данас имају своје значење у науци, а ставови И. Франка да на-
ука у изучавању прошлости и културе не сме дозволити да постане 
средство или слушкиња политике или идеологије као да још увек 
упозоравају да се у проучавању српско-украјинских веза и одно-
са треба ослобађати баласта прошлости и политичко-идеолошких 
предрасуда које научном истраживању замагљују погледе.

На крају прилажем једно интересантно и до сада непознато 
писмо Ивана Франка др Тихомиру Остојићу које указује на српско-
украјинске везе и утицаје у старијој духовној поезији и на сарадњу 
два научника. У писму И. Франко износи своја схватања и разми-
шљања и даје Т. Остојићу неке методолошке предлоге и савете на 
који начин би требало изучавати старије текстове духовне поези-
је (наравно, то се може односити и на народну прозу), која је очи-
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гледан пример украјинско-српских веза и утицаја. Нема података 
о томе како је И. Франко успоставио контакт са Т. Остојићем, али 
се може предпоставити да су се они упознали у Бечу, где су обојица 
одбранили докторске дисертације. Међу сачуваном и објављеном 
преписком И. Франка се не налази ни једно писмо Т. Остојићу.14 
У Рукописном оделењу Матице српске у Новом Саду чува се једно 
писмо И. Франка Т. Остојићу.15 Писмо је писано на пресавијеном 
табаку папира формата А4. Исписане су све четири стране. Писмо 
гласи:

„Високоповажаний Пане Професор!
Сердечне спасибі Вам за Вашу працю16 і за лист. Праця дуже 

інтересна як треба, так сказати, аналітичного трактованя іс-
торії лїтератури по провінціям, з захованям окремих рисів кож-
дої з них і з повним по змозї вичерпанєм матеріялу – дуже важний 
крок наперед від естетичної історії лїтератури до реалістичної 
історії духовного житя народа в ріжних його частинах. Спеціяль-
но та частина, яку Ви обробили, має інтерес і для нас, Україн-
ців, як причинок до історії українсько-сербських взаємин. Не знаю, 
чи Вам відома опублікована мною з керестурських рукописів у Па-
мятках ІІ і ІІІ сербсько-руська поема про Зачатіє пресв[ятої] Дї-
ви,17 якої зложенє сягає певно половини ХVIII в., і якої жерелом бу-
ла Димитриєва Четья Минея. (Посилаю Вам відбитку моєї статї 
про неї).

Що до наших церковних пісень, які знайшли захист у Вас, то 
се цїкава історія. Збірник наших духовних пісень із Богогласника 
був перший раз виданий у Почаєві 1790=1792 р. Із вірш надрукова-
них у Вашій Малій Каталогії маємо в Богогласнику ось які:

1. Піснь новому літу (титул не наш), стор. 41–42, у Вас зна-
чно перероблена.

2. Піснь св. Николаю (ст. 75–76) – сильно перероблена
3. Піснь св. Духу (ст. 86–87) також перероблена.
Надто пісня на рожд[ество] д[їви] подаєть ся в наших Карпа-

торуских співанниках з початку ХVIII в., але в старий Богослас-
ник не попала.

Заходить питанє, відки й як попали сї пісні в Вашу М[алу] Ка-
т[алогію]? Тут дуже важно зібрати найстарші виданя тої кни-
жечки і поглянути в якім часї починаються в них ті піснї та по-
14 ИФ, т. 48, 49. и 50.
15 Рукописно оделење Матице српске, Нови Сад, инв. бр. 6.923.
16  Вероватно се ради о књизи: Остојић, Т., Српска књижевност од велике сеобе 

до Д. Обрадовића, Карловци, 1905. У тој књизи Т. Остојић је указивао на утицај 
украјинске духовне па и друге поезије на српску поезију у ХVIII веку.

17  Франко, І., Памятки українсько-руської мови і літератури, т. II і ІІІ, Львів, 
1899, 1902.
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рівняти їх найстарші тексти з новійшими. Коли в старших ек-
земплярах із ХVIII в. вони єсть, то се буде знак, що вони принесені 
до Сербії не з друкованого Богогласника, а іншою дорогою. Дивлячи 
ся на теперішню бранку текстів треба абсолютно заперечити 
перенятє з друкованого Богог[асника]. А в такім разї лиши[ли]ся 
би дві дороги: або перенятє з рукописних співанників угро=русь-
ких, може в часї керестурської кольонїзації, або перенятє з руко-
писних співанників, які могли мати з собою новосадські вчителї 
– Київляни. Коли Вам буде потрібно згаданих текстів із Богогл-
[асника] і з наших співанників, я готов їх списати. Та не вже у Вас 
відомо тільки так мало рукописних „песмариц“, як Ви пишете? У 
нас із самого Керестура було під руками більше як 10 рукописних 
збірок.

Остаюся з правдивим поважаням
Ваш готов до услуг
Львів д[ня] 8/IХ 1906
ул. Понїнського ч. 4.”

РЕЗИМЕ

У овом раду су приказани чланци или прикази Ивана Франка 
о украјинско-српским односно српско-украјинским везама и одно-
сима. У тим прилозима Франко је истицао да наука не сме бити у 
служби идеологије и политике, указујући примере како се често и 
у науци под „капом“ панславизма или словенске узајамности врши 
русификација свега што је изворно русинско/украјинско.

На крају је као прилог додато једно писмо И. Франка Тихоми-
ру Остојићу које сведочи о сарадњи два научника управо у области 
истраживања српско-украјинских веза и односа.

SUMMARY

Ivan Franko’s articles and reviews of Ukrainian-Serbian and Ser-
bian-Ukrainian ties and relations are described in this paper. In those 
works, Franko pointed out that science should not serve ideology and 
politics. He gave some examples showing how the russification of every-
thing that was authentically Ruthenian/Ukrainian was executed under 
the pretext of panslavism or Slavic unity.

In addition, there is a letter of I. Franko to Tihomir Ostojić, testify-
ing the cooperation of the two scholars on the study of Serbian-Ukrai-
nian ties and relations.
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