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Марија-Магдалена Косановић

ИВАН ФРАНКО ПРЕМА САВРЕМЕНИМ МУ 
СРПСКИМ И ХРВАТСКИМ ФИЛОЛОЗИМА

О Ивану Франку (1856–1916) можемо говорити као о револу-
ционару, опозиционару, народном трибуну, друштвено-политич-
ком раднику, родољубу, борцу за слободу украјинског народа, али 
истовремено и као о публицисти, издавачу, песнику, писцу, драма-
тургу, књижевном критичару, полиглоти, преводиоцу, сакупљачу и 
историчару украјинске књижевности, фолклористи, истраживачу 
староруске, старословенске, старогрчке књижевности, познаваоцу 
нове руске, европске и америчке књижевности. Вероватно ни тада 
не бисмо рекли о њему све. Неки биографи посебно истичу друшт-
вено-политички рад Ивана Франка. Други подвлаче да је Франко 
највеће домете постигао као песник, писац и драматург, полазећи 
од чињенице да је он био кандидован за Нобелову награду за књи-
жевност. Ми смо се одлучили за изучавање научних радова укра-
јинског великана. Циљ нам је да докажемо да је Франко био науч-
ник светског формата који је у својим филолошким истраживањи-
ма ишао у корак са достигнућима европске научне мисли. О томе 
сведочи Франков контакт са делима многих европских научника, 
између осталог, његово познавање радова српских и хрватских фи-
лолога. У својим фолклористичким радовима, на пример, Франко 
није могао да заобиђе Вука Караџића (1787–1864) и његове збирке 
српских народних песама.1 Будући у Бечу, 1893. године, Франко је 
писао М. П. Драгоманову: „...у слободно време одушевљавам се пе-
смама Вука и преводим оне које ми се највише свиђају“.2 

У Франковом научном делу – сем Вуковог – спомињу се и име-
на других српских и хрватских филолога – његових савременика.

Иван Франко одаје дужно поштовање раду српског научни-
ка Љубомира Стојановића (1860–1930). У предговору издању Апо-
1  Детаљно о месту Вука Караџића у Франковим делима у: М. Гуц: И. Франко и српска 

народна песма. „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“, књ. 30, св. 
3–4. Београд, 1964. Од истог аутора: Вук Караџић и украјинска фолклористика. 
„Вуков зборник САНУ“. Београд, 1966.

2 Iван Франко: Зiбрання творiв у п’ятдесятi томах, т. 49, Київ, 1981, с. 406. 
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крифи i легенди з українських рукописiв. Апокрифи старозавiтнi, 
том 1, Львiв, 1896.3 Љубомир Стојановић је цитиран као уредник 
драгоценог текста апокрифа Виђење Исаја, штампаног у „Спомени-
ку“, књ. III, у оквиру студије апокрифне књижевности Југословенске 
академије знаности у Загребу. По речима И. Франка Академија зна-
ности је била главно, ван граница Русије, седиште истраживања и 
сакупљања те врсте књижевности. Она је издала низ апокрифних 
прича, а све то под научним руководством – како пише Франко – 
„Србина Стојана Новаковића и проф. Јагића“.

У предговору II тому издања Апокрифи i легенди з україн-
ських рукописiв. Апокрифи новозавiтнi, Львiв, 1899, сазнајемо 
да је Љубомир Стојановић аутор такозване проширене редакције 
Никодимовог јеванђеља, сачињене од два српска рукописа која се 
чувају у Дворској бечкој библиотеци. Читамо да је Стојановићево 
Никодимово јеванђеље штампало београдско Српско учено друшт-
во у свом „Гласнику“ 1875. године, три године после Даничићевог 
објављивања Никодимовог јеванђеља у тзв. краћој редакцији, у IV 
тому „Старина“. Иако Франко комплиментира Стојановићу да је 
његова редакција веома ретко издање Никодимовог јеванђеља, да 
се објављује први пут, он запажа да су ова (Даничићева и Стојано-
вићева) издања веома неуредна, некритична и да њихови аутори, 
нажалост, не располажу научном апаратуром.4

Подаци о истраживању апокрифа код Словена су дати у хро-
нолошком редоследу. Иван Франко почиње 1872. годином – дисер-
тацијом А. М. Веселовског Славянские сказания о Саломене и Ки-
товрасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине, и дисертаци-
јом И. Ј. Порфирјева Апокрифические сказания о ветхозаветных 
лицах и событиях, 1872. Затим следи горе поменути рад Ђ. Дани-
чића, који носи 1873. годину, а исте, 1873. године, објављени су у 
„Старинама“ Јагићеви Описи и изводи из неколико јужнословенских 
рукописа. Цитирани радови се налазе, наравно, пре 1877, у којој је 
забележено (у VIII књизи „Старина“) издање важног сербо-словен-
ског текста Томиног јеванђеља српског научника Стојана Новако-
вића“ и, како смо већ навели, проширене редакције Никодимовог 
јеванђеља Љубомира Стојановића, која носи 1875. годину. Пошто 
се хронологија радова поштује доследно, овде очигледно није реч о 
штампарској грешци. Међутим, Даничићев Рукопис архиепископа 
Никодима је изашао у IV тому 1872, а у биографским подацима Љу-
бомира Стојановића се наводи да је он рођен 1860. године, што би 
значило да је грађу о Никодимовом јеванђељу исписао петнаестого-
дишњак! Прегледајући „Гласник српског ученог друштва“, књ. 63, за 
3 Исто, том 38, с. 7-79.
4 Исто: т. 38, с. 156.
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1885. годину, на страницама 41–120, наишли смо на рад који је обја-
вио Љубомир Стојановић, под насловом Неколико рукописа из беч-
ке царске библиотеке. Међу тим рукописима је и Један апокрифни 
зборник ХVII столећа. Како пише Стојановић: У царској бечкој би-
блиотеци „под бр. 76 се налази Летопис царемъ српскимъ... са доста 
интересантном aпокрифном садржином. Рукопис има 75 листова, 
али је имао много више па се распао, те су многи листови погубљ-
ени“. У том се зборнику налази текст који чини други део Никоди-
мовог јеванђеља. Љубомир Стојановић констатује: „Ово што је овде 
није више него последња трећина онога чланка који је у Дамјановом 
зборнику. Споменути Дамјанов зборник потиче из ХV, или најдаље 
прве половине ХVI столећа. Добро очуван, само с почетка понешто 
фали“. Ту, на страницама 89–120, Стојановић наводи Никодимово 
јеванђеље у проширеној рдакцији, објављено 1885. године, а не, ка-
ко пише Франко 1875.

Иван Франко се још у предговору I тому Апокрифа и легенди из 
украјинских рукописа жалио да је принуђен да користи само своје 
белешке које је сачинио у библиотеци словенског семинара у Бечу, 
јер у Лавову нема при руци (што је сматрао скандалозним!) сваком 
слависти неопходних издања Југословенске академије знаности у 
Загребу, која је објавила низ текстова апокрифних прича.5 Може-
мо претпоставити да „није имао при руци“ ни београдски „Гласник 
ученог друштва“, те је морао да користи, са веома контроверзним 
резултатом, податке из друге руке.

У Стојану Новаковићу (1842–1915), Даничићевом ученику, на-
учнику који је у својим радовима обухватао целу словенску фило-
логију, Иван Франко је нашао велики ауторитет у области апокриф-
не књижевности. Он више пута наглашава да је Стојан Новаковић, 
упоредо са Ватрославом Јагићем, један од најзначајнијих истражи-
вача апокрифа у словенском свету, да он има велике заслуге за обја-
вљивање целог низа текстова апокрифских прича. Зато се име Сто-
јана Новаковића среће код Франка поред таквих великих имена као 
што су Н. Тихонравов, И. Срезњевски, А. Веселовски и др.

У већ цитираном предговору издања Научног друштва „Т. Шев-
ченко“ Апокрифи i легенди україинських рукописiв И. Франко, го-
ворећи о радовима Југословенске академије знаности у Загребу, даје 
списак старозаветних апокрифа који су штампани у „Старинама“.6 
Од десет наведених текстова старе писмености половину је објавио 
Стојан Новаковић. Франко је посебно истакао значај једног апокри-
фа са овог списка Новаковићеве грађе из „Старина“, и то у погла-
вљу о словенско-руским индексима забрањених књига. Реч је о томе 
5 Исто: т. 38, с. 57.
6 Исто: т. 38, с. 58.
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да православно свештенство код Јужних Словена, васпитано у духу 
грчке црквене традиције, није могло равнодушно посматрати при-
лив апокрифне литературе која је припремала тле за проповедање 
јереси. Појављују се индекси забрањених књига. Најстарији старо-
руски индекс забрањених написа налази се још у Свјатославском 
зборнику 1073. године. У ХII, или почетком ХIII века познат је ин-
декс сачињен према списку који је саставио монах Никон Црного-
рац, у својој књизи „Тактикон“ (у Х веку). У ХIV столећу појавио се 
списак „Номоканони“ са, како каже Франко, „несумљиво словен-
ским, у ствари, бугарским допунама“ и полемиком са Јеремијом Бо-
гумилом. Франко сумња да текст „Номоканони“ верно преноси бу-
гарску редакцију индекса. Своју сумњу он заснива, између осталог, 
на чињеници да је у индексу изостављена Прича о Асенеф, већ по-
зната код Јужних Словена. Желећи да то докаже морао је да наведе 
српски текст Житие Асенефи... који је објавио Стојан Новаковић, 
према рукопису ХV века у „Старинама“, т. IХ, стр. 27–47.7

Трећи том Апокрифа и легенди из украјинских рукописа обу-
хвата апокрифе о апостолима. Апокрифи о апостолима су код Сло-
вена мање изучавани од старозаветних, или чак и од апокрифних 
јеванђеља. Њихов мали део је био објављен у загребачким „Стари-
нама“, као и у бугарском „Зборнику“. Било је неколико радова посве-
ћених делу апостола као, на пример, рад М. Сперанског о апостоли-
ма у земљи људождера, или М. Петровског, који је „са великом науч-
ном апаратуром, али са малим резултатима“8 анализирао легенде о 
проповедању апостола на обали Црног мора. Франкова антологија 
је прва збирка апокрифа о апостолима на словенском тлу. Коментар 
и предговор дају опширну анализу и систематизацију ових прича 
старе књижевности. Приче о апостолу Томи и о његовом апостол-
ству у Индији полазе од гностичких списа, написаних, вероватно, у 
III веку, на сиријском језику и преведених на грчки. Грчки текст се 
сачувао и садржи мноштво гностичких детаља и сиже старе приче. 
Од свих словенских народа, каже Франко, овај апокриф о апосто-
лу Томи је познат само код Срба о чему сведочи једини досад објав-
љени српски текст који је Стојан Новаковић пренео из ћириличког 
пергаментног рукописа насталог у ХIV веку, преписавши га и об-
јавивши у „Старинама“ (књ. VIII, стр. 69–74), 1876. године. Тај дра-
гоцени Новаковићев прилог послужио је Франку да упореди укра-
јинску верзију апокрифа са српском, те да закључи да су оба тек-
ста варијанте једног те истог превода са грчког језика, чак да им на 
истим местима недостају странице, те да се и српски текст прекида 
на истој реченици на доксолошкој формули.
7 Исто: т. 38, с. 35.
8 Исто: т. 38, с. 167.
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На једном месту у већ поменутом предговору II тому рада о 
апокрифима Франко је дао карактеристику и оцену Новаковиће-
вих публикација. Он најпре пише како се развијало интересовање 
српског научника за „јеретичке“ споменике. Тај исти Стојан Нова-
ковић, који у својој Историји српске књижевности (прво издање – 
1867, друго – 1871) није споменуо апокрифне приче које нису везане 
за богомилску јерес, почео је од 1871. године да објављује у „Стари-
нама“ важне српско-словенске текстове, као што су Томино јеван-
ђеље или Повесть Никифора Каллиста о вечерах Христових која 
се налази у IХ књизи „Старина“, међу другим исписима из српско-
словенских рукописа из времена деспота Лазаревића. Међутим, 
Франко сматра да овај рад нема толико апокрифни колико херме-
неутички карактер.

 Новаковићев текст од 14-20 стр. (чији наслов Франко ни не 
наводи, а ради се о тексту Приче и тумачење о рођењу Христову, 
стр. 14–22, „Старине“, књ. IХ, Загреб, 1877) подвргнут је критици. 
Сазнајемо да је рад компилација и да се састоји од препричавања 
грчких и персијских пророчанстава о Исусовом рођењу, којима је 
додата кратка прича о покољу деце. У истом том Новаковићевом 
чланку се наводе приче из књиге Судија: О Левити, његовој жени, 
и о убијању због ње целог племена Венијаминовог. Франко конста-
тује да оваква композиција Новаковићеве грађе није најбоља, јер 
се у њој последња прича нашла „где не треба“. Нажалост, Франко 
није образложио своју замерку иако је Новаковић имао аргументе 
за овакву расподелу материјала. Он пише у коментару Српско-сло-
венском зборнику из времена деспота Лазаревића ( у чијем се са-
ставу налази поменута прича и поред ње још низ других) да је све-
стан да је њен садржај хетероген, али из њега се види опсег лекти-
ре оног времена у којем је зборник настао („Старине“, књ. IХ, 1877). 
Изненађујуће је, међутим, да је Франко – изражавајући своје кри-
тичко мишљење у научном чланку – употребио некњижевни израз 
(„нi в п’ять, нi в дев’ять, што се може превести као „ни пет ни шест“). 
Овде се, наиме, намеће једно запажање о стилу Франкових научних 
студија. Иако његови научни радови доказују да њихов аутор бе-
спрекорно влада научном апаратуром, они су писани са приличном 
дозом индивидуалног, субјективног елемента, понекад публицис-
тички. Наиме, Франко се не либи да изнесе сумње, да успут грди 
библиотеку, спорост поште и сл.

Ипак, критика упућена Новаковићу није засметала да Франко 
мало даље призна да је баш Стојан Новаковић био први који је об-
јавио драгоцени текст Првојеванђеља из Шишатовачког рукописа 
(из ХV века) и текст Слова Афродитијена насталог у ХVIII веку, 
опет у Шишатовцу („Старине“, књ. Х, 1878). Франко наводи Нова-
ковићеве нове публикације о апкрифима јеванђељског круга: у ХVI 
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књизи „Старина“, 1888. године преписку Исуса са Авгаром, Чудо о 
светом убрусе господњем и керамиди, Имена Исуса и богородице, 
Препирка Исуса са ђаволом и у књ. ХVIII Слово Григорија чудо-
творца и успенији богородици. Нажалост, подаци су опет из дру-
ге руке, јер је ХVI књига „Старина“ изашла 1884. године, а не 1888, 
а њен се садржај разликује од Франкових података. Овде се нала-
зе следећи текстови: Теодосија мониха Хиландовца дјело о Петру 
Коришком, Живот српскога патриарха Јефрема, Одломци средње-
вјековне космографије, Апокрифи из штампаних зборника Божи-
дара Вуковића, Апокриф о Еноху, Прича о Антихристу и, напокон, 
споменута код Франка прича Апокриф о препирању Исуса Христа 
са ђаволом.

Савременик И. Франка, Ватрослав Јагић (1838–1923) који је у 
то време био централна личност словенске филологије, на неки на-
чин повезује јужнословенске научнике који се спомињу у Франко-
вом научном опусу. Љубомир Стојановић му је био омиљени уче-
ник, а Стојан Новаковић колега и велики пријатељ. У Споменима 
мога живота Ватрослава Јагића, под 1885. годином налазимо следе-
ћу белешку: „Године 1885. био сам у Београду... Тад је мој пријатељ 
Стојан Новаковић био, ако се не варам, министар унутрашњих по-
слова. Он ми даде слободну карту, да се могу железницом возити 
са два пријатеља, од којих је један био најбољи познавалац Србије 
– Милићевић, а други мој негдашњи ученик Љуба Стојановић“ (ис-
такла М.М.К.). 9 Могло би се рећи да је В. Јагић био највећи научни 
ауторитет за украјинског научника. Скоро да нема ниједног књи-
жевно-критичког рада у коме се Иван Франко не позива на Јагиће-
во мишљење, или пак на Јагићеве радове на различите научне теме. 
Јагић се цитира у фолклористичким Франковим радовима, на при-
мер, у Пiснi й дума про Серп’ягу (Iвана Пiдкову), 1578, затим у делу 
Притча про слiпця i хромця. Јагићево име је незаобилазно у мно-
гим Франковим приказима. На пример, у приказу рада Александра 
Брикнера Legenda o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic 
z dziejów chrześcijaństwa u Słowian. „Rocznik Tow. nauk. Poznańskie-
go“, 1904, затим у приказу студије Карола Поткањског Konstantyn i 
Metodyusz, Kраков 1905, или В. Н. Перетца Материалы к истории 
апокрифа и легенды, ч. I- II, С.- Петербург 1899 и 1901. Франко се 
најчешће позива на Јагићеве радове када пише своје чланке о старој 
књижевности и о апокрифима. „Специјалне заслуге на попришту 
изучавања апокрифа, – сматра Франко – припадају проф. В. Јаги-
ћу, иницијатору и једном од најбољих истраживача ове књижевно-
сти.“10 Не треба подвлачити да се Јагићево име највише спомиње у 
 9 Ватрослав Јагић: Спомени мога живота. Београд, 1934, с. 222.
10 Iван Франко: Зiбрання творiв... том 36, с. 143.
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радовима писаним после 90-их година, када је Јагић постао ментор 
његове докторске дисертације у Бечу. Ђачки однос према свом про-
фесору дуго није напуштао украјинског научника. Позивајући се на 
Јагића у својим научним радовима, он скоро увек испред Јагићевог 
презимена пише „проф.“, што је још више упадљиво кад се упоре-
до цитирају имена Веселовског, Срезњевског, Востокова и других 
истакнутих научника, често чак и без иницијала.

В. Јагић је једини од јужнословенских филолога са којим је 
Франко одржавао лични контакт преко писама. Зато ћемо се сада, 
анализирајући однос Франка према овом слависти, позабавити њи-
ховом преписком, остављајући по страни Франкове исказе о проф. 
Јагићу у књижевно-публицистичким радовима. У писму свом при-
јатељу и колеги М. П. Драгоманову Франко први пут спомиње мо-
гућност одласка у Беч код Јагића. 10. II 1889. он пише: „Недавно је 
дошао један човек из Беча од Јагића који позива младе Русине да 
упишу славистику. Јако је примамљиво, иако нисам тако млад (33 
године), нисам ни толико стар да не бих могао учити“. 11 Франко је 
три пута започињао да пише докторску дисертацију. Прво је поку-
шао да пише рад о политичким песмама Т. Шевченка, али профе-
сори Лавовског универзитета нису прихватили ову тему. После је 
Франко предлагао да одбрани рад о Ивану Вишенском, али му из 
политичких разлога опет није пошло за руком да дође до докторске 
титуле. Зато се он, у писму од 1892. године, поверио Драгоманову: 
„Не знам зашто да полажем докторски испит, сумњам да ли ће ме 
допустити бар до приватне доцентуре на Лавовском универзитету... 
Докторат би ми засад требао само због тога да би ми дао политич-
ка права (право гласања и бирања у парламент).“12 Написана и одбра-
њена у Бечу 1893. године код В. Јагића, докторска дисертација под 
насловом Варлаам и Йоасаф, Старохристиянський духовний ро-
ман и його лiтературна исторiя омогућила је Франку избор у зва-
ње доцента на Катедри за украјинску књижевност у Лавову.

Сачувано је осамнаест писама Ивана Франка упућених В. Ја-
гићу у раздобљу од 23. VI 1900. до 14. VIII 1915. године. Пољски сла-
виста М. Јакубјец пронашао их је у Свеучилишној библиотеци у За-
гребу и објавио у еминентном варшавском часопису „Slavia orien-
talis“, 1959, бр. 2–3. Желимо да истакнемо да је прво Франково пи-
смо Јагићу написано 1900. године, то јест после одбране и објављи-
вања докторске тезе. И у овом писму се примећује однос ученика-
Франка према учитељу-Јагићу. Ово прво писмо се завршава фразом: 
„Остајем са дубоким поштовањем. Ваш захвални ученик доктор 
Иван Франко“.13 Преписка са Јагићем почиње молбом да се Фран-
11 Исто: Том 49, с. 196.
12 Исто: Том 49, с. 254.
13 Исто: том 50, с. 158.
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ков кратки чланак Zu Bogorodzica објави у часопису „Archiv für sla-
vische Philologie“.14 

Следеће сачувано писмо Јагићу датирано је 26. VI 1904. Оно 
показује да је већ успостављен добар контакт оба научника. Франко 
детаљно извештава професора о свом раду о проналажењу и пре-
ношењу моштију св. Климента, надајући се да ће Јагић прихвати-
ти чланак за свој „Архив“. Иако Франко сматра да је у овом раду 
постигао добре резултате, веома важне за даље проучавање „ћири-
ло-методијског питања“, самокритички признаје да је свестан да су 
неке његове тврдње „сувише смеле, слабо утемељене, а можда и са-
свим промашене“. Франко се обраћа Јагићу као „најкомпетентнијем 
познаваоцу ове проблематике, кога има част назвати својим учите-
љем“. 

Исти круг Франкових научних интереса се спомиње у писму 
од 12. ХII 1906. године, у коме читамо: „Прегледао сам задњи том 
„Архива“ и прочитао „Ћирило-Методијану“. Обраћам Вам се са пи-
тањем да ли бисте прихватили за штампање у „Архиву“ моје друге 
чланке о том питању“. На то је Јагић већ 25. ХII исте године одгово-
рио да увек радо прихвата Франкове радове за штампање у „Архи-
ву“. Та сарадња са Јагићевим часописом је трајала све до Франкове 
смрти, и нашла је одраза у многим писмима упућеним професо-
ру, који је био понекад оштар критичар његових чланака, али увек 
спреман да му помогне и да га посаветује. Зато се Франко могао об-
ратити Јагићу 2. ХII 1907. године питањем у вези са рукописом Ко-
вељске Палеје, о коме је чуо за време свог боравка у Бечу. Али, кому-
никација је текла и у другом смеру. Сетимо се писма (11. IХ 1904) у 
коме се Франко труди да одговори на једно Јагићево питање: кад је 
по његовом мишљењу настала Италијанска легенда. Да би помогао 
Јагићу, Франко га упућује на фреске у Сан-Клементу у Риму и на рад 
Кароља Хесела, саветујући га да иде овим трагом.

Понекад би се Јагић приватно у писму обратио Франку за њего-
во мишљење о неким украјинским писцима. У писму од 8. ХI 1905. 
године Франко је веома похвално писао Јагићу о младој списате-
љици Олги Кобиљанској. На основу његове препоруке Јагић је, као 
члан жирија, суделовао у додели Кобиљанској аустријске награде за 
књижевност за 1905. годину.

Последње сачувано Франково писмо датирано је 14. VIII 1915. 
Док у Европи хара Први светски рат, тешко болесни украјински ин-
телектуалац изјављује: „Хвала Богу, моја снага духа није страда-
ла“. Он налази душевни мир у научном раду и обавештава Јагића 
да истражује најстарије руске летописе, јужноруске историјске пе-
14  Јагић је објавио Франков чланак 1902. године у 24. тому „Аrchiv für slavische 
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сме, да се нада награди „А. Котљаревски“ коју додељује Петербур-
шка академија наука.

На основу података из Франковог научног дела, али и на осно-
ву његовог епистоларног наслеђа, може се закључити да је Франко 
био добро упознат са научним радовима водећих европских сла-
виста. Међу њима су, свакако, и српски и хрватски научници – са-
временици Франка, пре свега Љубомир Стојановић, Стојан Нова-
ковић и Ватрослав Јагић. Рекли бисмо да научна комуникација фи-
лолога о којима је било речи и данас може послужити као примеран 
модел оплодње истражи-вачких идеја у славистици. 

РЕЗИМЕ

Рад је посвећен једном сегменту филолошких интересовања 
Ивана Франка: његовим контактима са делима српских и хрват-
ских филолога – Вука Караџића, Љубомира Стојановића, Ђуре Да-
ничића и Ватрослава Јагића.

Истраживање је базирано на Франковим стручним и научним 
текстовима, али и на његовом епистоларном наслеђу.

SUMMARY

This paper deals with one segment of Ivan Franko’s philological 
interests: his contacts with the works of Serbian and Croatian philolo-
gists – Vuk Karadžić, Ljubomir Stojanović, Đura Daničić and Vatroslav 
Jagić.

This research is based on Franko’s professional and scientific texts 
as well as on his epistolary heritage.
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