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Књижевност и науку о књижевности Русина у Југославији, ка-
да је реч о њиховој старијој књижевности, највише су задужила 
двојица корифеја украјинске науке скраја ХIХ и почетка ХХ века: 
генијални Иван Франко (1856–1916) и у познавању русинске 
фолклористике непревазиђени Володимир Хнаћук (1871–1926). 
Иако је В. Хнаћук најзаслужнији што је сачувао од пропасти 
богату усмену књижевност, објављивање и изучавање примера 
старије књижевности Русина у Југославији (тада у Јужној Угарској) 
није започео етнограф и фолклориста В. Хнаћук, већ филолог и 
историчар књижевности И. Франко. Он је у свом раду Апокрифи і 
легенди з українських рукописів (Пам’ятки українсько-руської мови 
і літератури, т. II, Львів, 1899; т. III, Львів, 1902; т. IV, Львів, 1906) 
објавио део рукописне грађе (претежно у прози) коју је у Бачкој 
и Срему 1897. године прикупио В. Хнаћук, и заједно са студијама 
Апокрифічне євангеліє псевдо-Матвія і його сліди в українсько-
руськім письменстві (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, 
т. XXXV–XXXVI, Львів, 1900) и Карпаторуське письменство  ХVII–
ХVIII вв. (ЗНТШ, т. ХХХVII, Львів, 1900) поставио снажну основу 
за научно изучавање старије књижевности Русина у Југо славији. 

Оно што је у овом контексту мање познато, а на шта овом при-
ликом желимо да скренемо посебну пажњу, јесте чињеница да је И. 
Франко од укупно једанаест текстова старије русинске књижевно-
сти објавио и један текст неоспорно српске провенијенције, на шта 
указује не само језик већ и стих – готово доследно правилан српски 
епски десетерац (4+6) – што представља и најзначајнију апокриф-
ну одлику овог дела. Реч је о делу под насловом Сказаніє о зача-
тіи и рождестви пресвятія Богородиці и присно Діві Маріи, које је 
И. Франко објавио на основу изворника нађеног у Руском Крстуру, 
због чега га је и назвао Крстурски рукопис ХVIII века (Керестурсь-
кий рукопис ХVIII в.). Рукопис је писан старословенским писмом 
(ћирилица) и језиком српско-руске, тј. украјинске редакције. Сад-
ржи митолошку историју живота Богородице. Извори овог, како 
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рече сам Франко, по много чему загонетног дела били су, делимич-
но, Прво јеванђеље Јакова, а делимично нека апокрифна јеванђеља, 
као Pseudo-Matthaei evangelium de ortu beatae Mariae et infantia Sal-
vatoris (став I–IX) и Evangelium de nativitate Mariae (став I–IX). По 
сведочењу Франка, оба ова апокрифна текста могу се наћи у књизи 
C. Tischendorfa Evangelia apocrypha, Lipsiae, 1853, стр. 54–112. 

О садржају ове поеме и њеном српско-русинском пореклу И. 
Франко је написао исцрпну студију под насловом Апокрифічне 
євангеліє псевдо-Матвія і його сліди в українсько-руськім письмен-
стві (ЗНТШ, т. XXXV–XXXVI, Львів, 1900, стор. 1–32). Ако бисмо у 
најкраћем хтели пренети основну идеју ове Франкове студије, онда 
би се она могла свести на следећи цитат: „Јасно је да ова поема ни-
је дело простог човека, да није живела и не живи у усменој тради-
цији. Већ сама тема сведочи о њеном књишком пореклу, а још више 
сведочи о томе њен језик, у основи црквени, само проткан српским 
речима. Овај језик, а исто тако и облик стиха – стих српске јунач-
ке песме, али римован у паровима – указује доста изразито на онај 
културни круг из којег је могла проистећи наша поема. То је био 
круг т. зв. илирско-руски, који се концентрисао око првих српских 
школа у Београду, Карловцима и Новом Саду. И када би се то ствар-
но десило, у том случају ова поема имала би за нас двоструки значај: 
прво, зато што она служи као лектира за наше крстурске Русине, а 
друго, зато што би ми тада морали и за њен настанак признати ути-
цај Украјинаца који су на почетку ХVIII века помагали оснивање и 
рад првих српских школа.“ 

Потоњим истраживачима дела И. Франка, нарочито у украји-
нистици и русинистици, ова поема дуги низ година није привлачи-
ла пажњу. Тако и једно од кључних питања – питање целине текста 
као основног предуслова ваљане и правилне интерпретације дела 
– дуго није решавано и сасвим је било по страни интересовања на-
учника. Први који је указао на ово питање био је Олекса Мишанич 
из Кијева. Он је у вези с тим, данас већ давне 1971. године, рекао: 

„В. Гнатюкові пощастило знайти Керестурський рукопис XVIII 
ст., де вміщено великий твір на апокрифічну тему – ‚Сказаніє о за-
чатіи и рождестви пресвятія богородиці и присно діві Маріи‘. Але в 
цьому рукописі бракувало кінця, і на прохання В. Гнатюка селянин 
М. Туринський з с. Руського Керестура виготовив копію цілої пое-
ми з невідомого оригіналу. За цієї копієї I. Франко виправив помил-
ки вже опублікованої ним частини і подав закінчення твору [Див.: 
‚Апокрифи і легенди з українських рукописів‘, т. II, 1899, стор. 74–
98 і т. III, 1902, стор. 319–323]. Кілька зауважень до цієї сербо-русь-
кої поеми XVIII ст. зробив I. Франко у своїй розвідці ‚Апокрифіч-
не євангеліє псевдо-Матвія і його сліди в українськім письменстві‘ 
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[Див.: ЗНТШ, т. XXXV–XXXVI, 1900, стор. 1–32], але загалом ця 
своєрідна пам’ятка ще не вивчена істориками літератури.“

 Не желећи овом приликом да понављамо оно што је И. Фран-
ко већ раније у вези са овом поемом рекао, тим пре што ни касни-
ји проучаваоци нису отишли даље од реченог и нису одговорили 
на кључно питање – питање о њеном пореклу. Напоменимо још да 
ни сам И. Франко, и поред новопронађених делова поеме, није се 
много више приближио одговору на ово питање, те се као основна 
вредност ових накнадно објављених делова поеме намеће закључак 
о њеној поново откривеној, потпуно заокруженој композицијској 
целини. Због тога све то, објективно, нуди разлоге не само за још 
веће и сигурније анализе, већ и, надајмо се, прилику за брзо разре-
шавање свих дилема везаних за порекло и ауторство овог интере-
сантног апокрифа ХVIII века. 

И поред тога што је у украјинистици, и посебно у нашој ру-
синистици, у више наврата указивано на српско-русинско порек-
ло овог апокрифа, у србистици, колико је нама познато, до данас се 
још нико тим питањем озбиљно није позабавио. А требало би, јер 
одговор на питање како је ова поема стигла у Руски Крстур, и коли-
ки је удео русинских а колики удео српских аутора у њеном креира-
њу, може бити вишеструко користан за обе стране, не само са књи-
жевноисторијске тачке гледишта већ и са социолошке, а пре свега са 
културолошке и цивилизацијске у најширем значењу. 
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РЕЗИМЕ

Рад је усмерен на анализу улоге Ивана Франка у изучавању и 
објављивању старије књижевности Русина у Југославији (тада у Јуж-
ној Угарској) и његовом утицају на Володимира Хнаћука да започне 
прикупљати и проучавати богату усмену књижевност Русина тога 
времена.

Језгро рада посвећено је чињеници да је Иван Франко објавио 
и текст српске провенијенције (Сказание о зачећу и рождеству пре-
свете Богородице и присно Деви Марији) коме је дао назив Крстур-
ски рукопис 18. века а према месту где га је нашао и забележио В. 
Хнаћук. У наставку, анализом језичких и уметничких карактери-
стика ове поеме, аутор доказује (а што је и Франко већ уочио) њен 
апокрифни настанак, односно њено српско-русинско порекло.

У завршном делу рада аутор констатује да се украјинистика ви-
шекратно бавила овим делом а препоручује то и србистици која то 
није чинила – што би било од обостране књижево-историјске, кул-
туролошке и цивилизацијске користи

SUMMARY

This paper gives the analysis of Ivan Franko’s role in studying and 
publishing of old Ruthenian literature in Yugoslavia (South Austria-
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Hungary at that time), as well as his influence on Voldomir Khnacuk to 
start collecting and studying rich Ruthenian oral literature of the time.

The basic line of this paper lies in the fact that Ivan Franko pub-
lished one work of Serbian background (Story about the conception and 
the birth of the most holy Madonna and Blessed Virgin Mary) that he 
named 18th-century manuscript from Krstur, after the place where V. 
Khnacuk found it and write it down. Further more, analysing the lan-
guage and artistic characteristics of the poem, the author gives evidenc-
es of its apocryphal inception and Serbian-Ruthenian origin, which was 
already perceived by Franko.

He concludes in the end that the Ukrainian Study dealt with this 
work repeatedly. The Serbian Study did not deal with it at all, so he rec-
ommends that it should be done for the reciprocal literary-historical, 
culturological and civilization benefit.
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