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Василь Iвашкiв

ІВАН ФРАНКО I СЕРБСЬКI ЕПIЧНI ПIСНI

Тема даного матерiалу не може вважатися цiлком новатор-
ською в українській фольклористицi: її рiзних аспектiв торкалися 
М. Гольберг, М. Гуць, О. Микитенко, Т. Руда, П. Рудяков, М. Яценко 
та іншi вченi, але вона є настільки незбагненою, широкою, що по-
лишає великий простiр для ще цiлого ряду наукових дослiджень. 
Окрiм того, ще дотепер нема спецiального монографiчного (а вiдтак 
i всебiчного) дослiдження цiєї теми. Усi зазначенi вище автори тор-
калися проблеми осмислення Іваном Франком сербського фоль-
клору лише принагiдно, в контекстi дослiджень iншого матерiалу.

Пiвденнослов’янський, у тому числi й сербський фольклор (го-
ловне сербськi епiчнi пiснi), зацiкавив Івана Франка ще пiд час на-
вчання в Дрогобицькiй гiмназiї, про що свiдчить його лист до В. 
Давидяка (1850-1922) вiд 27 травня 1874 р.: „...рад би-м прочитати 
збiрник пiсень сербських Вука Степановича Караджича або iнших, 
бо слов’янська поезiя народна мене найбiльше занимає“.1

Закономiрно, що уже через кiлька рокiв, в 1877 р., в журна-
лi „Друг“ з’явилося, здається, його перше серйозне наукове дослi-
дження сербського фольклору: розгорнута рецензiя на вiдоме свого 
часу видання сербських пiсень М. Старицького (Київ, 1876), у якiй 
цi пiснi названi найвеличнiшими мiж усiма, якi утворила фантазiя 
слов’янських народiв (26, 520).

Пiсля загальних вступних зауважень щодо особливостей ви-
дання М. Старицького Франко переказує змiст тих сербських пi-
сень, якi вважає найвикiнченiшими (йдеться про пiснi Банович 
Страхиня і Косово поле), називаючи останню з них сербською Ілiа-
дою. Епічна розповiдь Косового поля уявляється вченому „широкою 
лицарською бесiдою, спокiйним глибоким Дунаєм, рівною, барв-
ною, поєдиною“.
1  І. Я. Франко: Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1986, т. 48, с. 10. Далi посилання 

на це видання зробленi у текстi: перша цифра означає том, друга сторінку.

ІВАН ФРАНКО I СЕРБСЬКI ЕПIЧНI ПIСНI



100

Таке зiставлення, на мою думку, походить вiд оцiнок Вука Ка-
раджича, котрий сербськi народнi пiснi порiвнював iз Одіссеєю та 
Пiснями Оссиана Дж. Макферсона. Висловлювання Франка вдало 
i обгрунтовано коментує український вчений М. Гольберг,2 згадую-
чи аналогiчнi висловлювання з цього приводу Доситея Обрадови-
ча, Копитара та інших учених. Водночас хотiв би додати, що таке 
порiвняння нацiонального епосу з бесмертними творiннями анти-
чностi було властиве й українським фольклористам.

Захоплення Гомером, довершенiстю форми i змiстом україн-
ських народних дум та iсторичних пiсень були поширеними серед 
українських письменникiв i фольклористiв ще на початку ХIХ ст., 
а П. Кулiш навiть спробував iз записаних ним дум створити поему-
епопею Україна, вважаючи, що функцiя Гомера власне зводилася на 
збирання i систематизацiю складених народним генiєм творiв. П. 
Кулiш писав: „Він (Гомер. – В. І.) позбирав помiж народом усі старо-
виннi пiснi та й зложив з них двi книжки, Ілiаду та Одіссею. Отож 
минуло вже тому три тисячi лiт, а ще й досi нема та й не буде, може, 
луччої книжки на всiм свiтi над Іліаду та Одіссею (опрiч святої Бi-
блiї), бо то видумала не одна голова, а весь люд грецький“.3 Цi дум-
ки П. Кулiша були не лише у дусi епохи, а й аналогiчними поглядам 
В. Караджича, для якого, „як i для братiв Грімм, поняття поезiя та 
народ були рiвнозначними, адже саме народ творить поезiю“.4

Таке розумiння сутi фольклору як творiння колективного на-
родного генiя у П. Кулiша, здається, iде передусiм вiд концепцiй рос-
iйського фольклориста П. Прейса (1810–1846), викладених у пра-
цi О эпической народной поэзии у сербов (1845). Зазначу, що думки 
цього ученого залишилися майже цiлком поза увагою дослiдникiв 
сербського фольклору (Іван Франко один раз згадує прiзвище цього 
вченого саме у зв’язку iз сербською проблематикою). Так, П. Прейс 
вважав, що авторство великих за обсягом сербських епiчних пiсень 
належить не однiй особi, а цiлому народовi.

Цiкаво, що Кулiш згодом навiть зазначав, що старовиннi укра-
їнськi народнi звичаї „удивительно сходствовали с обычаями па-
триархальных народов, изображенных Гомером в Одиссее.“5 Ха-
рактерно, що таке зiставлення зроблене саме з Одіссеєю, загалом 
„мирною“, часом iдилiчною епопеєю, а не Іліадою. Це позначило-
ся i на характеристицi нацiональних рис сербiв у романi П. Кулi-
2  М. Гольберг: Iван Франко та українсько-сербськi культурнi зв’язки, Львiв, 

1991.
3  П. Кулiш: Україна. Од початку Вкраїни до батька Хмельницького. Київ, 1843, 

с. 97.
4 Дж. Коккьяра: История фольклористики в Европе. Москва, 1960, с. 286.
5 Твори Пантелеймона Кулiша. Київ – Харкiв, 1930, с. 177.
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ша Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет на-
зад (1843).

Повертаючись до працi I. Франка, зазначу, що на його думку, 
за формою, „сербськi пiснi найскоріше пригадують билини велико-
руськi“. Дослiдник має на увазі спокiй, об’єктивнiсть викладу, що не 
полишили в них нiякої iндивiдуальної прикраси, нiчого такого, що-
би могло нагадувати самого творця“6.

У той же час за змiстом сербськi епiчнi пiснi та билини суттє-
во рiзняться. Тут I. Франко iде цiлком за думкою О. Пипiна, котрий 
основну вiдмiнність мiж ними вбачає в обставинах життя цих на-
родiв.7 Разом з тим, своїм змiстом i суспiльним значенням сербськi 
юнацькi пiснi, за I. Франком, варто зiставити передусiм iз україн-
ськими думами. Це вчений пояснює схожим укладом життя обох 
народiв упродовж багатьох столiть: як у Сербiї, так і в Українi, „до-
вгi вiки цiле життя народне зосереджувалося на боротьбi за свою 
вiру, волю i народнiсть“.8

На думку I. Франка, твори героїчного епосу в українцiв та сер-
бiв наставали у схожих ситуацiях „або пiд час самих походiв у во-
рожий край, або після них“9; схожим був i виховний аспект змiсту 
творiв.

Вчений не обминає i проблеми iсторизму сербського та укра-
їнського епосу. Так, у своїй вiдомiй фольклористичнiй праці Як ви-
никають народнi пiснi (1887) Франко звертає увагу уже на питання 
достовiрностi змiсту сербських епiчних героїчних пiсень, зазначаю-
чи, що всi вони (зокрема, твори косiвського циклу та пiснi про Мар-
ка Королевича) не лише „набирають європейського розголосу“, а й 
„стають матерiалом, на основi якого (Йоганн-Хрiстiан) Енгель май-
же дослiвно оповiдає Європi iсторiю падiння сербської самостій-
ностi“.10 Прикметно, що через десять рокiв у рецензiї на „Zbornik 
za narodni život i običaje južnih slovena“ (1898) I. Франко на пiдставi 
аналогiчного конкретного спостереження зробить методологiчний 
висновок: „Наука народовiдання (фольклору) є частиною ширшої 
науки – iсторiї цивiлiзацiї людської“.11

I. Франко далi акцентує на вiдмiнностях ритмiки українських 
народних дум та сербських юнацьких пiсень: „коли сербськi твори 
„складенi переважно п’ятистопним хореєм, то українська дума вiдз-
начується великою свободою ритму, складу i стиха“.12 Мiнливим є 
 6 I. Франко... т.26, с. 58.
 7  О. Пипiн: Первые слухи о сербской народной поэзии. „Вестник Европы“, 1876, 

с. 698.
 8 I. Франко... т. 26, с. 58.
 9 Там само, т. 26, с. 58.
10 Там само, т. 27, с. 58
11 Там само, т. 31, с. 122.
12 Там само, т. 26, с. 58.
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i тон оповiдi в наших думах („iз тужного, сумного в жартiвливий, 
а то й їдко насмiшливий“), чого „в сербських думах (зрозумiло, що 
термiн I. Франка „дума“ щодо творiв сербського епосу є неточним 
– має йти мова про iсторичну пiсню. – В. І.) нiколи не стрiчаємо“.13

Таку особливiсть учений знову ж таки пояснює характерами 
обох народiв, щоправда аргументацiя цього молодого тодi Фран-
ка видається непереконливою: мовляв, „козацькi думи складалися 
по більшiй часті в козацьких куренях, де кипiло ненастанно воївне 
життя, де рiдко й чутка доходила про тихий спокiй життя родин-
ного; лицарям тут нiколи було убирати свої думи в гладку форму, 
нiколи було думати о однолитнiм тонi. Дума задержувала характе-
ристичнi признаки їх, їх щоденнi поговiрки, загалом, фiзiономiю їх 
власного розгульного життя. На противагу козакам, сербськi вої-
ни пiсля битв вертали додому, i серед тихого родинного життя на 
основi оповiдей-спогадiв i творилися пишнi спiви про давню славу, 
про теперішню боротьбу.“14

З цього уривка видно, що українськi народнi думи, як жанр, 
Франко нерозривно пов’язує виключно iз козацьким „несiмейним“ 
побутом, що нiби i спричинилося до атрофiчностi дум. Не вдаючись 
у деталi цiєї фольклористичної проблеми, зазначу лише, що україн-
ськi вченi (М. Максимович, П. Кулiш, П. Житецький та особливо Ф. 
Колесса) наголошували, що така форма дум є оригiнальним витво-
ром українського нацiонального генiя i генетично походить iз часiв 
iснування Київської держави, себто IХ–ХII ст. При цьому україн-
ськi дослідники (зокрема, М. Максимович, П. Кулiш, М. Возняк та 
іншi) навiть пропонували назвати думою Слово о полку Iгоревiм.

Не надто переконливою є думка Франка про те, що думи опи-
сують лише фатальнi моменти нашої iсторiї – ці твори пiднiмають 
ще й морально-етичнi та суспiлно-побутовi проблеми. Крiм того, 
складачами дум не обов’язково були самi учасники боїв чи полоне-
нi та утiкачi. Ця зовсiм не „гладка форма“ дум збережена в усiх вiдо-
мих нам текстах, записаних вiд кобзарiв, котрi жили у ХIХ – на поч. 
ХХ ст. Отже, така думка молодого Франка є радше експресивною 
оцiнкою змiсту окремих (зокрема героїчних) дум, а не їх форми.

I. Франко спершу не торкається проблеми генетичного зв’яз-
ку форми українських народних дум i сербських пiсенних розмiрiв 
(нагадаю, що така думка деякий час була якщо не визначальною, то 
принаймнi дуже поширеною в українськiй фольклористицi кiнця 
ХIХ ст.). Український композитор М. Лисенко навiть писав про чи 
не генетичну близькiсть сербських пiсенних мелодiй з переважно 
iсторичним текстом до типу мелодiй українських народних iсто-
13 Там само, т. 26, с. 59.
14 Там само, т. 26, с. 59.
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ричних дум. Цю думку згодом уточнив Ф. Колесса, доповнивши її 
болгарськими i турецькими паралелями. Свою концепцiю Колесса 
аргументував не стiльки сусiдськими взаєминами народiв, скiльки 
наявнiстю (принаймнi в українцiв i пiвденних слов’ян) спiльного 
вiзантiйсько-церковного культурного елемента та сильним i довго-
тривалим впливом музики татар i туркiв.

I. Франко лише дещо згодом повернувся до цiєї проблеми, фак-
тично підтримавши висновок О. Потебнi та М. Сумцова щодо без-
посереднього зв’язку мiж думою про Олексiя Поповича та серб-
ськими i болгарськими iсторичними пiснями,15 не забуваючи i про 
загальноєвропейський контекст цього твору.

Франко вважав, що до питання про вплив болгарського та 
сербського фольклору на фольклор український треба підходити 
всебiчно. Це стосується i впливів лiтературних. Так, у статтi Апо-
крифiчне Євангеліє псевдо-Матвiя i його слiди в українсько-русь-
кiм письменствi (1900), заключна чистина якого присвячена ви-
вченню сербських слiдiв, у текстi Сказания о зачатии и рожде-
стве пресвятой Богородицы, знайденого В. Гнатюком,16 а конкрет-
нiше, сербських епiчних юнацьких пiсень, Франко зазначає: „на її 
повстання (варто) признати вплив українцiв, якi на початку ХVIII 
ст. намагалися закладувати i удержувати першi сербськi школи“.17 
Зазначу, що Франко обгрунтовує думку про український вплив на 
сербську лiтературу на прикладi творчостi українського письмен-
ника М. Козачинського, котрий у 1730-ті роки працював у Сербiї, 
зокрема мiстi Новий Сад.18

На думку I. Франка, якщо сербський фольклор i вiдбився на 
творах української народнопоетичної творчостi, то лише „на пiс-
нях, уложених для спiву, а далеко менше на думах“.19 У цьому планi 
цiкавими є спостереження вченого над текстом української балади 
Iван i Мар’яна.

Не знаходячи жодних сюжетних вiдповiдникiв змiсту цієї ба-
лади iз реалiями українського життя ХV–XVI ст. (себто часу, коли, 
як гадає І. Франко, і була створена пісня), вчений пише: „... вихо-
дить, що основа сеї пісні не постала на нашім грунті, а була занесе-
на до нас із південнослов’янських країв захожими співаками, про 
яких гостювання в нашім краї маємо немало писаних свідоцтв із 
15 Див.: I. Франко: Розбiр думи про бурю на Чорному морi. т. 29, с.197.
16 Див.: I. Франко:... т. 32, с. 144–152.
17 Там само: т. 32, с. 147.
18  Детальнiше про його письменницьку та учительську працю див. статтю: Є. М. 

Пащенко: Сербський фольклор у творчостi українського письменника ХVIII ст. 
М. Козачинського (До 600-рiччя битви на Косовому полi. „Народна творчiсть та 
етнографiя“, 1989, № 5, с. 50–55.

19 I. Франко:... т. 36, с. 32.
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XVI та ХVII в.“20 Для підтвердження своєї думки Франко зверта-
ється до текстів аналогічних сербських та болгарських пісень, осо-
бливо перекладеної ним же українською мовою пісні Зрада жінки 
Груї Новаченка.21

Будучи схожими у загальних контурах сюжету, ці твори укра-
їнського (балада Іван і Мар’яна) та сербського (Зрада жінки Груї 
Новаченка) фольклору, все ж різняться між собою. Сербська піс-
ня відзначається більш ускладненим та розлогим сюжетом, який 
має цілком інші ходи: тут окрім чоловіка і дружини є ще й їхній 
син Степанко, котрий врешті допомагає батькові перемогти турків; 
далі йдеться про те, що Груйо Новаченко нагодував у корчмі сина, 
своїм голосним співом розбудив дружину-зрадницю Максимію, а 
згодом і спалив її.

Українська балада натомість будує свій сюжет по-своєму: Іван, 
одружившись із Мар’яною, покинув козакування, почав обробля-
ти своє поле. І ось до їхньої оселі приходить пан турчин із „пропо-
зицією“ продати йому Мар’яну. У відповідь Іван викликає супро-
тивника на поєдинок, під час якого Мар’яна не лише не допомогла 
чоловікові, а разом з турчином (котрий обіцяв їй заможне життя) 
зв’язала Івана (нагадаю, в сербській пісні дружина Груї забороняє 
синові розбудити чоловіка, коли йдуть три турки-вояки). Якщо Груї 
його син врешті допоміг перемогти супротивників, то Іван одержує 
перемогу хитрістю: він каже турчинові, що там „Край діброви є два 
дуби, на них сидять два голуби, Як би їх тут та й убити, Вечероньку 
зготовити?“,22 але натомість убиває самого турчина. Цей сюжетний 
мотив можна зіставити хоча б із знаменитою історичною Піснею 
про Байду (В Цареграді на риночку), який у Пісні про Байду похо-
дить саме із балади Іван і Мар’яна.

В українському та сербському фольклорних творах дещо ін-
шими є закінчення творів, на що також звертає увагу І. Франко. 
Щоправда, поза увагою вченого залишилися певні нюанси фіналь-
них сцен, зокрема цілком різні благання обох невірних дружин про 
помилування: якщо Максимія із сербської пісні просить чоловіка 
пожаліти її красу (бо той запалив дружину), то Мар’яна каже: „Ой 
Іване-Іваночку, Най ті знесе сумліннєчко, Подаруй ми сей разочок, 
Не роби ми загибочок! Буду других научати; Треба вiрної мужу бу-
ти“.23 Такий мотив досить поширений в українській фольклорній 
баладі. Для прикладу можна послатися на баладу Ой на горі сосна, 
на долині корчма та її варіанти. У цьому творі підмовлену чужозем-
20 Там само: т. 42, с. 63.
21 Там само: т. 10, с. 89-96.
22 Там само: т. 42, с. 60.
23 Там само: т. 42, с. 60.
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цем на мандрівку дівчину Гандзю врешті прив’язують до сосни (та 
відмовляється знеславленою повернутися додому) і спалюють. Але 
Гандзя не просить помилування, вона лише промовляє: „Хто в по-
лі ночує, най мій голос чує! Ой хто діти має, то най научає, Най по 
захід сонця в корчму не пускає“ (варіант Нехай з козаком гулять 
не пускає).24

Типологiчнiсть сюжетiв i мотивiв українського та сербського 
фольклорних текстiв можна простежити i на прикладi Франкового 
перекладу побутової сербської піснi Невдячнi сини.25

Ця пiсня розповiдає про вдову, котра народила дев’ять синiв. 
Коли останнiй з них вирiшив одружитись: „Та вiн маму в лiс вiд-
правляє: ,Iди, мамо, в зелену дiброву, Бо до мене свати прийдуть Та 
тобою гордувати будуть, Бо ти в мене стара та недужа; Iди, мамо, у 
лiси зеленi, щоб тебе там дикi звiрi з’їли“.26

Змiст пiснi разюче нагадує дуже вiдому українську народну ду-
му Про вдову i трьох синiв (до речi, чеський учений Ян Владислав 
назвав думу „королем Лiром дум“) – в нiй iдеться про те, що сини 
вигнали свою матiр з дому виключно iз таких же мiркувань. Коли в 
українськiй народнiй думi усi три сини виганяють матiр, то в серб-
ськiй пiснi це робить останнiй, дев’ятий, але очевидно, iз мовчазної 
згоди iнших братiв. Дума та пiсня оповiдають i про труднощi мате-
рi-вдови у вихованнi дiтей (з огляду на свiй епiчно-розлогий харак-
тер дума робить це детальнiше). В обох творах маємо суттєвi розхо-
дження у сюжетi, але морально-етичне спрямування фiналу прак-
тично однакове: йдеться про несподiвану з’яву в сербськiй пiснi 
фантастично-казкового мотиву зустрiчi матерi з двома хлопцями, 
котрi перетворили її синiв на камiння, а невiсток – у гадюк. В укра-
їнськiй думi аналогiчну функцiю виконує материне прокляття.

Переважна бiльшість варiантiв цiєї української думи налашто-
вана на розгорнутий моралiзаторський висновок – проклятi ма-
тір’ю, сини просять її повернутися додому, бо їм не ведеться гос-
подарство. В бiльшостi варiантiв матiр все ж повертається до синiв 
(хоча є варiанти, коли вона вiдмовляється це зробити). Прикметно, 
що сербська пiсня не дає жодного обгрунтування своєї концепцiї.

Цікавою є так звана мусульманська тема в українському та 
сербському фольклорi та лiтературi, яку також заторкує Iван Фран-
ко. У цьому планi можна послатися на його статтю До питання про 
24 Балади. Кохання та дошлюбнi взаємини. Київ, 1987, с. 275.
25 I. Франко:... т. 10, с. 88-89.
26  До речi, саме таку кару вибрали для себе девять братiв (їх також виростила 

стара вдова), коли вони вбили чоловiка своєї сестри, втопили її дитину, а саму 
її (спершу невпiзнану) „пошлюбили“ (себто тут йдеться про так званий мотив 
царя Епiда) iз української народної балади Жила вдова на Подолi: „Та ходiмо, 
сестро, А в лiси буйнiші, А нехай же нас, нас роздеруть А звiрi лютiші!“
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перекази про Магомета у слов’ян, в якiй учений зазначав: „не слiд, 
однак, думати, що мусульмани вiдносно слов’янського свiту вiдiгра-
ли виключно винищувальну та спустошувальну роль“. Зрозумiло, 
що цi сусiди, як пише Франко, часто були „неприємними i страшни-
ми, але там, де вони здобули собi повне панування, вони виявляли 
у багатьох вiдношеннях гуманнiсть, терпимiсть до iновiрцiв i дава-
ли доступ до цивілiзації“.27 Свою думку український вчений iлю-
струє численними прикладами iз сербського фольклору. Ось один 
iз них: „Юрiй Смедеревець (Юрiй Бранкович) питає Янка Сибiня-
нина: „Якщо тобi Бог допоможе перемогти турка, то яку ти зали-
шиш нам вiру?“ Той вiдповiв: „Я залишу вам вiру угорську, щоб ви 
вiдправляли меси (служби Божi), вiрили в Рим i в папу“. А турець-
кий султан на таке ж запитання вiдповiдає: „Я побудую поряд церк-
ву i джамiю: хто вiрує в Христа, той хай iде до церкви, а хто молить-
ся Магометовi, хай iде до джамiї“.28 

Iван Франко пише i про приятелювання сербських юнакiв з 
„християнського побережжя iз ..юнаками-мусульманами“. Такi ви-
падки були далеко не поодинокими в середовищi українських ко-
закiв, на що звертав увагу Д. Яворницький, а однiєю iз провiдних 
сюжетних лiнiй iсторичного роману П. Кулiша Чорна рада, Хронiка 
1663 року є побратимство мiж козаком-християнином Кирилом Ту-
ром i козаком-мусульманином Богданом Чорногором.

Сербськi пiснi цікавили Iвана Франка не лише як вдячний 
об’єкт наукового дослiдження, поле для вiльного польоту його му-
дрої думки, а й як читача, котрий мав бездоганне естетичне чуття: 
„в вiльних хвилях упиваюся сербськими піснями Вука i перекла-
даю з них, що менi особливо подобається“.29 

Такими, на мою думку, є основнi аспекти проблеми Iван Фран-
ко i сербськi епiчнi пiснi, зрозумiло, окресленi лише пунктирно.

РЕЗИМЕ

Циљ овог рада је да укаже на недовољно проучену темати-
ку јужнословенског (првенствено српског) фолклора од стране И. 
Франка. У исто време учињен је покушај прецизног типолошког по-
ређења српских епских песама (посебно оних које је Франко превео 
и анализирао) и украјинских епских песама (посебно балада). До-
27 Там само,т. 29, с. 122.
28 Там само: с. 123.
29 Лист до М. Драгоманова вiд 13 червня 1893 р., т. 49, с.406.
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такнута су и нека друга питања међусобних фолклорних и књижев-
них веза Украјине и Србије.

SUMMARY

This article aims to compel the attention to the insufficiently stud-
ied problems of the comprehension of the South Slavonic (in particu-
lar Serbian) folklor by I. Franko. At the same time the attempt of the 
definite typological comparison of the Serbion epic song texts (espe-
cialy that ones being translated and investigated by Franko) and Ukrai-
nian epic sonng (in particular ballads) in undertaken. Another ques-
tions of the Ukrainian / Serbian folklore and lirterature relationships 
are touched upon.
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