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Ђура Лаћак

ИВАН ФРАНКО И СРПСКА ЕПСКА ПЕСМА  
У ОЦЕНИ М. В. ГУЦА

Тачно пре 30 година, тј. 1966. у издању Украјинске академи-
је наука, односно њеног Института за уметност, фолклор и етно-
графију који носи име „Максим Риљски“, познати украјински етно-
лог-фолклориста Михајло Васиљевич Гуц објавио је за нас врло за-
нимљиву књигу под насловом Сербохорватська народна пiсня на 
Україні (Српскохрватска народна песма у Украјини). Сматрамо да 
ова књига ни после три деценије није довољно позната нашим ши-
рим научним круговима, па неће бити на одмет да се бар делимич-
но подсетимо њеног садржаја – утолико пре што српска епска пе-
сма (и не само она) у преводима Ивана Франка у тој књизи заузима 
веома значајно место.

Михајло Васиљевич Гуц је хронолошки обрадио и критички 
приказао скоро све преводе и преводиоце српских народних песа-
ма од прве половине 19. века па све до шездесетих година 20. века. 
И то, не само оне преводе који су публиковани, већ и оне који су се 
сачували у оставштини појединих преводилаца. Штавише, сачинио 
је и детаљан хронолошки табеларни преглед свих преведених песа-
ма у поменутом периоду (неких и по више пута), са назнаком пре-
водилаца, првог објављивања и извора из ког су преведене. Тако 
сазнајемо да је у периоду од 1837. до 1956. године на украјински је-
зик преведено 200 српских народних песама. Као преводиоци или 
аутори препева наведени су: Маркијан Шашкевич, Јакив Гловацки, 
Амвросиј Метлински, Иван Рудченко, М. Кононенко (псеудоним: 
Школиченко), Осип Барвински, Мелитон Бучински, Олександр На-
вроцки, Михајло Старицки, Иван Франко, Максим Риљски, Леонид 
Первомајски, Јарослав Шпорта, а међу ауторима необјаљених пре-
вода налазе се и И. Иванцив и Валеријан Пољишчук.

Гуц нас у својој књизи детаљно и аргументовано информише и 
о томе да су мотиви српског фолклора имали запажен утицај и на 
стваралаштво великана украјинске књижевности, као што су Тарас 
Шевченко, Лесја Украјинка, па и Иван Франко (напр. Поема о белој 
кошуљи).
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Иван Франко је препевао свега 13 српских епских и лирских 
песама (11 објављених). У односу на Михајла Старицког или Јако-
ва Гловацког то и није тако много. Међутим, Иван Франко је, уз 
своје мајсторске преводе, дао и велики допринос популаризаци-
ји српских народних песама, нарочито у Галицији и западној Укра-
јини. Већ 1873. године – како пише Гуц – Иван Франко у напису ко-
јим објашњава своје преводе Слова о полку Игорову, Краледворског 
рукописа и других дела – дајући високу оцену народног песничког 
стваралаштва Индијаца, Грка, Немаца, у које је „народ обично унео 
све што му је мило и немило, своју славу и снагу, своје идеје и по-
гледе, унео слику свог живота“ – напомиње да се поноси и „Србин 
својим јуначким песмама“.

Интересовање овог великана украјинске књижевности за 
српску народну песму, нарочито епску, појачано је у време бур-
них догађаја на Балкану где се, према његовим речима, разбуктала 
„страшна крвава драма“. Он пажљиво прати национално-ослобо-
дилачку борбу Срба и других народа кроз тадашњу штампу, следи 
за догађајима у Црној Гори и Херцеговни и у написима, позивајући 
словенске народе да не штеде помоћ својој браћи по крви у њиховој 
борби против Турака, велича народ који се бори за своја права.

У часопису Друг, који је Франко уређивао са М. Павликом, објав-
љују се материјали из историје и етнографије јужнословенских на-
рода. Већ у првим бројевима тога часописа Франко објављује обим-
ну рецензију на српске народне песме у препеву Михајла Стариц-
ког, публикованом под насловом Сербськi народнi думи i пiснi,  оце-
њујући их као „прву пробу усвајања путем нашег језика блага српске 
народне поезије у целом њеном обиму“.

 У тесној вези са историјом, разматрајући поетске циклусе 
богатог српског епоса, „највеличанственијег од свих које је створи-
ла машта словенских народа“, Франко се детаљно задржава на две-
ма песмама: Бановић Страхиња и Бој на Косову (Косове поле), за 
које Гуц напомиње да прва осликава зверства Турака, њихове зулу-
ме и самовољу над Србима, као и заслужену награду за то, а да је у 
другој „народна муза сакупила сву снагу како би увеличала послед-
ње тренутке велике слободне Србије“. Одушевљен песмом Бој на 
Косову, Иван Франко већ на самом почетку анализе њене вредно-
сти пише:

„Песму Бој на Косову ја бих пре свега назвао српском Илија-
дом. И заиста – у словенској историји се не може наћи величанстве-
нији предмет за епос него што је битка на Косову пољу. Слободан, 
јуначки народ, независно царство, слава и сила и почеци процвата 
просвете – све гине-пропада на дуга столећа, све се упропашћује у 
једном крвавом, одлучујућем боју! Ту се народној машти отворило 
широко поље за испољавање своје снаге у величању јунака као што 
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су цар Лазар, Милош Обилић и други – и ту је она стварно исказала 
сву своју лепоту, свежину и оригиналност свог стваралаштва.“

Иван Франко је добро познавао српски језик (Гуц: „досконало“ 
– савршено). Ово доказује не само његова преписка са југословен-
ским научницима, већ и његови мајсторски препеви српских песа-
ма. У њима су доследно сачувани структура и епски тон оригинала. 
Ту опаску можемо најбоље илустровати његовим препевом баладе 
Ропство Јанковић Стојана која говори о једној од трагичних стра-
на српског народа – робовању српских јунака, браће Стојана Јанко-
вића и Илије Смиљанића, и о њиховом бекству из ропства. Прво 
ћемо навести кратак одломак из оригинала према Вуку Караџићу, а 
затим Франков препев наведеног одломка:

„О, Илија, да мој мили брате,
иди, брате, двору бијеломе,
а ја идем моме винограду,
винограду, моме рукосаду,
да прегледам мога рукосада:
ко га веже, ко ли га залама,
коме ли је допао у руке.“

***

„Ой, Iлiйку, ти мiй милий брате,
Йди ти, брате, у бiлiї двори,
А я піду в свої виногради,
Виногради, мої рукосади,
Подивлюся на ті рукосади,
Хто їх в’яжє, хто їх обриває,
Кому вони дісталися в руки.“

Како се може запазити, скоро сваки стих је веран оригиналу. 
Чак је и редослед речи идентичан са оригиналом. Франко настоји 
да максималном тачношћу оствари и метричку структуру оригина-
ла. Гуц наводи да је, захваљујући Франковом умешном приступу у 
препеву ове песме, која се иначе састоји од 151 стиха, само у једном 
једином (57), нарушена цезура (после четвртог слога), па тврди да се 
досад ниједан преводилац српских народних песама није придржа-
вао тога правила. Чак ни у препевима српских песама на украјин-
ски у десетерцу, где је ипак било лакше да се цезура сачува – нећемо 
наћи такву доследност као код Франка.

Пишући о тајнама песничког стваралаштва, Иван Франко се 
у више наврата враћа српској народној песми, све до 1913. године. 
Тада је српску народну песму укључио у своје фундаментално де-
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ло Студiї над українськими народними пiснями. Ту он укључује не 
само разне варијанте неких песама свога народа већ и песме дру-
гих словенских народа међу којима су и српске. Нарочито је српске 
песме користио у поглављу у коме обрађује песме које осликавају 
татарско-турске нападе на јужнословенске земље и украјински на-
род. У тој студији Франко долази до закључка да су неке украјинске 
песме заправо песме које су тамо пренели јужнословенски гуслари 
још у XVI–XVII веку. У тим песмама он налази садржаје који никад 
нису били карактеристични за украјинску стварност.

Слободни смо приметити да ни Франко ни Гуц, чија нам књи-
га служи као основа за овај рад, нису поменули ни једну једину на-
родну песму српских исељеника који су се малим делом настанили 
у Прикарпатју и Буковини, а највећим на територији Нове Србије 
(данашња Кировоградска област), чак ни њен утицај на украјинско 
народно стваралаштво, мада се такве песме у украјинској варијанти 
(па чак и народна кола) негују и данас по селима у Буковини, При-
карпатју и у Кировоградској области, нарочито на свадбама. Но, 
сматрамо да наша примедба никако не умањује огроман допринос 
Ивана Франка учвршћивању пријатљства између српског и укра-
јинског народа, нарочито популаризацијом српске народне песме 
како властитим препевима тако рецензијама и студијама њима по-
свећеним. Зато је и могао да констатује следеће:

„По историјском значају у животу народа српске јуначке песме 
се могу упоредити са нашим козачким думама (епским песмама – 
прим. Ђ. Л.). Како у Србији, тако и код нас, током многих векова је 
цео народни живот био усредсређен на борбу за своју веру, слобо-
ду и националност; како у Србији, тако и код нас, настајале су еп-
ске песме или у време самих похода на непријатеља или после њих, 
како у Србији тако и код нас су ти епови и песме васпитавали, нова 
поколења, уливајући у њих са мајчиним млеком и тај исти херојски 
дух којим су живели родитељи.“ 

Та констатација у потпуности објашњава разлоге његовог ве-
ликог интересовања нарочито за српску епску поезију, која заузи-
ма значајно место у његовој свестраној делатности. Гуц напомиње 
да то није ни чудно, јер је Франко у преводима видео и „темеље вла-
ститог књижевног стваралаштва“. „Само то што стекнемо својим 
радом, то ће бити заиста наша тековина; и само то што од туђег 
културног добра усвојимо такође властитим радом, постаће наше 
добро. Ето, тиме сам се руководио у усвајању културних тековина 
других за наш народ и упознавању других народа са његовим живо-
том“ – рекао је Иван Франко на дан јубиларне 25-годишњице своје 
књижевне делатности.
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РЕЗИМЕ

Саопштење у основи представља осврт на студију украјин-
ског фолклористе Михајла В. Гуца Јужнословенски хајдучки епос и 
српскохрватска народна лирика у преводима И. Ј. Франка. Аутор 
упознаје читаоца са садржином студије у којој је подробно размо-
трен рад Ивана Франка на превођењу српских народних песама на 
украјински језик, његов допринос популарисању српског епоса код 
Украјинаца, а у извесној мери је осветљен и његов однос према бор-
би Срба у Херцеговини за ослобођење од турске власти. Он пред-
очава најважније резлтате Гуцовог истражиња и његове високе оце-
не Франкових превода засноване на компаративној анализи ориги-
налног и преведеног текста, и тиме истиче велики допринос овога 
фолклористе за дубљу спознају веза Франка са Србима. 

SUMMARY

This paper is basically a review of the study of Ukrainian folklor-
ist Mikhail V. Guz entitled I. J. Franko’s translations of South Slavic he-
roic epics and Serbocroatian lyric folk poetry. The author presents to 
the readers the content of the study where the efforts Ivan Franko to 
translate Serbian national folk songs in Ukrainian and his contribution 
to popularization of Serbian epic in Ukraine are describes. Also, his at-
titude towards the struggle of the Serbs in Herzegovina to free them-
selves from Turkish oppressor is explained to a certain degree. The au-
thor shows the most important results of Guz’s researches and his high 
opinion of the Franko’s translations, based on comparative analysis of 
the original and the translated text, thus emphasizing a great contribu-
tion of this folklorist to a deeper understanding of the relations between 
Franko and the Serbs.
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