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Еуген  Кулеба

МЕЛОДИЧНОСТ СРПСКИХ НАРОДНИХ 
ПЕСАМА У ПРEВОДИМА ИВАНА ФРАНКА*

Интересовање Ивана Франка за јужнословенски епос потиче 
од његових гимназијских дана. Дакле, веома рано. Појачано зани-
мање за народно стваралаштво јужних Словена Франко је показао 
за време бурних догађаја на Балкану 1875–1878, где се – по његовим 
речима – разбуктала страшна крвава драма. То није случајно. Будно 
пратећи догађаје на Балкану, запазио је сличност судбине украјин-
ског народа са судбином српског народа. 

Сличност историјских судбина два народа, а уз то и сличност у 
њиховом менталитету, одређивала је блискост и сличност у њихо-
вом стваралаштву. Сличност налазимо и у придавању великог зна-
чаја народним епским песмама у одгајању покољења. Својевремено 
Иван Франко је записао: „Што се тиче историјског значаја у животу 
народа, српске јуначке песме понајпре се могу поредити са нашим 
козачким думама. Како у Србији, тако и код нас, вековима је сав жи-
вот народа био усредсређиван на борбу за своју веру, слободу и на-
ционално биће. Као што су у Србији, тако су и код нас настајале еп-
ске думе за време или непосредно после боја. Као што су у Србији, 
тако су и код нас, те песме и думе одгајивале нова покољења улива-
јући у њих мајчино млеко истог херојског духа којим су се напајали 
и живели њихови очеви“.

Тај однос Ивана Франка према историји, судбини и ствара-
лаштву српског народа заслужује посебну пажњу истраживача, на-
рочито због тога што се у српској широј јавности мало зна о њего-
вом деловању и његовом доприносу популаризацији српске књи-
жевности у Украјини, па и у свету.

Мелодичност Франкових превода српских народних песама 
покушаћемо да прикажемо на песми Ропство Јанковић Стојана, 
која се препоручује по уметничким вредностима.

Тему песме добро знају и србисти и украјинисти. Два брата 
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стричевића, Смиљанић Илија и Јанковић Стојан падају у турско за-
робљенишство, а тек што су се поженили. Тамноваше девет година 
и побегоше из Стамбола. На путу повратка Стојан Јанковић среће 
стару мајку у винограду, саму, која га не препознаје. Настаде интере-
сантан дијалог, који је добар пример мелодичности два језика.

Стојан мајци каже:

Божја помоћ, сиротицо стара!
Зар ти немаш никога млађега
Да тебека виноград уради,
Већ посрћеш, стара и невољна?

То Франко каже овако:

Бог на помiч, стара сиротино!
Чи не маєш кого молодшого,
Щоб за тебе виноград управив,
Що сама ти, стара, тут варуєш?

Она њему одговара:

Жив ми и здрав, делијо незнана!
Немам, рано, никога млађега,
До Стојана, јединога сина.
Њега једногд заробише Турци,
А и њега и Илију мога,
Стојанова брата стричевића.

Франко то овако преводи:

Вона йому стиха вiдмовляє:
Богдай, здоров, незнаний вояче!
Нема, сину, з молодших нiкого.
Був у мене син Стоян єдиний,
То його нам Турки полонили,
А з ним разом Иллю молодого, 
Стояновi брата стрієшноґо.

Слаже се тачно као у српском језику.

Сазнавши да му се љуба удаје, Стојан брзо оде у дворе. Гости га 
лепо примише као незнаног јунака, и с њиме се такмиче у певању. 
Стојан запева танко гласовито, али и загонетно:
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Вила гњиздо тица ластавица,
Вила га је за девет година,
А јутрос га поче да развија...

Вила гнiздо птиця-гайовиця,
Вила його дев’ять рокiв з вряду,
На десятий стала розвивати...

Долети јој сив-зелен соколе
Од столице цара честитога,
Па јој неда гњиздо да развија.

Та прилетiв ясний сокiл сивий
Зi столицi царя турецького,
Не дав вiн їй гніздо розвивати.

Интересантно је приметити како Франко украјинском читаоцу 
постепено открива загонетку у овој песми, што српски народни 
певач привидно сакрива од свога читаоца. Зашто је у српској 
традицији турски цар честит цар? Честити цар је у српској народној 
песми устаљен облик обраћања владару, глави државе или народа. 
Стога је и султан, непријатељски суверен – „честити“ цар. А Франко 
у преводу нема „честитога цара“. Тај епитет уз непријатељског 
владара није у духу украјинске литературе. Зато га ни Франко не 
употребљава.

Осим тога, када он каже „iз столицi царя турецького“, јасно 
даје до знања која је то „столица“, а српски певач каже: „из столице 
цара честитога“, подразумевајући Стамбол, јер је такав начин 
саопштавања у песми – постао традиција.

Загонетну песму Стојан брзо сам одгонетне, а његов лик 
открије само „љуба Стојанова“. Отргне се брже од девера и о своме 
открићу обавести Стојанову сестру. Опис тог детаља у Франковом 
преводу готово је идентичан по ритму и мелодичности језика.

Кад зачула сеја Стојанова,
Она стрча доле низ чардаке
Трипут совру очима прегледа
Док је брацу лице угледала.

Украјински:

Як почула сестра Стоянова,
Кинулася униз із кiмнати,
Тричі оком в коло стола водить
Поки брата лиця не уздріла.

ЕУГЕН  КУЛЕБА



111

Паралелно читамо по неколико стихова да бисмо осетили 
управо ритмичност и мелодичност оригинала и Франковог прево-
да.

Кићени сватови схватише да је просидба завршена и запиташе 
шта ће бити са трошковима, а Стојан ће им рећи:

Стан’те, браћо, кићени сватови,
Док се мало сестрице нагледим!
Ласно ћемо ми за ваше благо,
Ласно ћемо – ако јесмо људи.

Франко каже:

Ждіте, браття, пишнії сватове,
Най ще трохи на сестру подивлюсь,
Поверну вам всі ваши видатки,
Поверну вам чесно, по-сусідськи!

Трохејски десетерац са цезуром после четвртог слога, који је 
карактеристичан за српски епос, а баш и није особен за украјинску 
думу, Франко, дакле, задржава у преводу епских песама на украјин-
ски језик. Он, видимо, показује не само доследност у превођењу, т.ј. 
у избору одговарајућих речи, посебно епитета, фраза, него преноси 
и ритам и мелодију.

Ритам и мелодика у Франковим преводима су идентични ори-
гиналу не само кад је реч о епском десетерцу, него и кад је у пита-
њу другачији стих. Потврда реченог је песма Мати Светог Петра. 
Део те песме у којем Петар окривљује мајку за грехове овако гласи/
звучи:

Ниси гладног нахранила,
ни жеднога напојила;
ниси гола преодела
нити боса преобула;
ниси слепом уделила
ни за душу наменила,
већ једино повесамце
на троје си расцепила
и трипут си уздахнула:
„Јао, моје повесамце
куд ћеш се ти повлачити
од брдина до долина
по слепачким торбацима!“
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Управо у ритму оригинала Франко каже:

Ні голодних не кормила,
ні прагнущих не поїла,
ні ти голих зодягала,
ні ти босих зобувала,
ні сліпому не вділила,
ні за душу приносила.
Тільки одне повісемце
ти натроє розділила
і три рази ти зітхнула:
„Ой ти, моє повісемце!
Куди тобі волочиться
та по горах, по долинах,
по старецьких по торбинах!“

Таквих примера има много. Није ми познато да ли је Иван 
Франко добро знао српски језик, али на основу мојих сазнања и ни-
је најбитније знати други језик да би се остварио добар превод.

Да би преводилац добро превео песму и очувао мелодичност 
и ритам изворника, прво и најважније јесте: мора добро познавати 
свој језик. Значи, нужно је одлично знање језика на који се преводи, 
а не са којег се преводи.

Сматрам да је Франкова величина управо у томе што је до-
бро знао свој, украјински језик а у дубини душе осећао српски епос. 
Управо захваљујући томе знању и осећању могао је да српске нрод-
не песме пренесе у украјински језик без уметничких губитака, т.ј. да 
сачува све њихове одлике: лексичке, ритамске, мелодијске.

РЕЗИМЕ

У раду се, са тежиштем на компарирању ритамских и мелодиј-
ских елемената изворног и преведеног стиха, разматрају одлике 
Франкових превода српских народних песама. У средишту ауторо-
ве пажње су песме Ропство Јанковић Стојана и Мати светог Пе-
тра. Преводиочеве домете он квалификује највишим оценама.

SUMMARY

The characteristics of Franko’s translations of Serbian folk songs, 
with special attention to comparison of the elements of rhythm and 
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melody of the source and the translated text, are discussed in this pa-
per. In the centre of the author’s attention are two songs: The slavery of 
Janković Stojan and The Mother of Saint Peter. The translator’s achieve-
ments he qualifies with the highest marks.
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