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УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ
ПОСВЕЋЕНО ИВАНУ ФРАНКУ

Српско-украјинско друштво у Новом Саду и Радио Нови Сад 
свечано су обележили 140. годишњицу рођења Ивана Франка. Све-
чаност под називом УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ИВАНУ 
ФРАНКУ одржана је 15. маја 1996. године у новосадском Студију 
М. Том приликом се у Србији први пут чула јавна реч о животу и 
делу великог украјинског књижевног и научног ствараоца, прогре-
сивног хуманистичког мислиоца и осведоченог пријатеља српског 
народа. Текстовима на позивници за Свечаност (о Франку, цита-
ти из његових радова) и пропратном речју којом су повезане му-
зичке и рецитаторске нумере, обликован је уметнички и морално-
политички портрет Ивана Франка. Обиље података и значајних 
опсервација чине тај портрет и у научном смислу релевантним. 
Стога је УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ИВАНУ ФРАНКО доби-
ло место у Зборнику.

ИВАН ФРАНКО (1856–1916)

Био је енциклопедијски дух. Знао је десетак језика, а писао је на 
украјинском, пољском, руском и немачком. Послови које је обављао 
у области публицистике, науке, политике и конкретног друштвеног 
делања, сведоче да је своја широка интересовања смело преводио у 
чин. Огромно дело преточено у писану реч (око пет хиљада библио-
графских јединица, то јест педесет томова сабраних радова) говори 
о његовим изузетним духовним даровима.

Готово да нема списатељске дисциплине у којој Иван Франко 
није повукао дубоку бразду. Написао је десетину књига поезије од 
којих се по идејно-тематском значају и уметничкој вредности издва-
јају: С висова и низина, Увело лишће, Дани туге, Semper tiro и Ста-
ро и ново.
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Његове приповетке и романи сабрани су у девет свезака. Као 
посебно значајна остварења оцењена су дела: Борислав се смеје, За-
хар Беркут, Воа constrictor и Стубови друштва.

Франков драмски опус чине два тома. Његова „драма из сео-
ског живота“ Украдена срећа класично је дело украјинске књижев-
ности.

Објавио је велики број књижевних и научних рецензија, позо-
ришних критика, есеја, критичких и теоретских написа о темама 
из књижевности, фолклора, ликовне уметности, архитектуре и по-
литике. Неке од његових научних расправа и студија о питањима 
народног усменог стваралаштва ушле су у основу метода упоред-
ног проучавања тог феномена. Његова студија Интернационали-
зам и национализам у савременим књижевностима и данас је, у 
извесном смислу, актуелна.

Преводио је са неколико језика. Само његови преводи поезије 
чине шест књига. Из српске књижевности превео је једанаест на-
родних песама и приповетку Л. Лазаревића На бунару.

Био је сарадник, уредник и оснивач многих листова и часопи-
са. Часопис Живот и реч, који је издавао у последњој деценији де-
ветнаестог века, оцењен је као највећи домет ондашње револуцио-
нарно-демократске журналистике у Украјини.

Франко је добро познавао економске и политичке прилике у 
којима је живео српски народ у Србији и ван ње. Књижевним на-
учним радом и друштвено-политичким деловањем помогао је ње-
гову борбу за национално ослобођење и културну афирмацију. Бео-
град је посетио 1894.
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ПРОГРАМСКА СТРАНИЦА ПОЗИВНИЦЕ
СТУДИО М

Среда, 15. мај 1996. у 20 часова

СРПСКО-УКРАЈИНСКО ДРУШТВО
СЕРБСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

и
РАДИО НОВИ САД

п р и р е ђ у ј у

УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ
посвећено

И В А Н У  Ф Р А Н К У
1856–1916–1996

У ПРОГРАМУ УЧЕСТВУЈУ:
Хор „Споменак“ НИС Нафтагас, Нови Сад

под вођством Јовице Јеркова

УМЕТНИЦИ ИЗ УКРАЈИНЕ
Марија Петровна Фарина Керод,

вокални солиста
Јуриј Петрович Јаковенко и

Виталиј Степанович Сторожук,
уметници на хармоници

СТИХОВЕ КАЗУЈУ
Тома Јовановић, драмски уметник, Нови Сад

Евген Кулеба, песник, Кула
Нада Шелемба, рецитатор, Врбас

МУЗИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА ОБЛИКОВАО
Јован Адамов, композитор

ВОДИТЕЉ ПРОГРАМА
Снежана Субић, новинар ТВ Нови Сад

***
За свој концерт у Новом Саду, у част годишњице Ивана Фран-

ка, гости из Украјине припремили су специјални програм који се 
ослања на текстове великог украјинског уметника речи.
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ФРАНКОВА РЕЧ

У потпуности и заувек мноме је овладала темељна мисао: 
служити интересима свога народа и општенародним напредним 
хуманим идејама. Те две звезде водиље до сада, чини ми се, нисам 
изневерио, нити ћу их до краја живота изневерити.

1914, из књиге Године моје младости

*
Пред очима цивилизоване Европе одиграва се страшна, крва-

ва драма. Очи народа и очи дипломатије окрекнуте су на Исток. 
И опет се ту поновила већ карактеристична појава: интереси и 
симпатије народа разишли су са интересима и погледима дипло-
мата. У свим срцима родило се саосећање са страдањима уста-
ника.

1876, поводом устанка Срба у БиХ
*

У слободним тренуцима наслађујем се Вуковим српским пе-
смама и преводим оно што ми се особито допада. Хтео бих да пре-
ведем, и током времена објавим, све српске легенде и, уз то, избор 
из хајдучких песама које је Старицки оставио по страни. Неке 
имају врло занимљиве новелистичке теме.

1893, из писма М. Драгоманову
*

Циклус песама о боју Лазара против Мурата на Косову по-
љу веома је обиман. Готово све песме о њему одликују се једностав-
ношћу композиције и историјском тачношћу приказивања. Међу 
њима су и песме знатне дужине које богатством тема и боја иза-
зивају дивљење.

О српским народним песмама
*

Ако је истина да је главни значај поезије у томе што распро-
стире нашу индивидуалност, обогаћује душу утисцима и осећањи-
ма које она у обичном животу не би спознала, или их не би спозна-
ла у таквој снази и јасноћи – онда преношење инојезичке поезије, 
поезије разних времена и народа у родни језик обогаћује душу целе 
нације...

О превођењу поезије
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ПРОПРАТНА РЕЧ

Јула месеца 1875. године Срби у Херцеговини подигли су уста-
нак против турске власти. Убрзо је устала и готово цела Босна. 
Устанак у Босни и Херцеговини, уз српске устанке 1804. и 1815. го-
дине, био је највећи социјални потрес на Балкану за неколико сто-
лећа уназад. Устанак је био и један од највећих герилских ратова у 
модерној европској историји. Рачуна се да је током устанка нестало 
око 150 000 људи.

Устанак је имао силан одјек у српској и европској јавности. У 
више украјинских градова оснивају се одбори за помоћ побуњеним 
Србима и избеглицама. Међу Украјинцима се шири и добровољач-
ки покрет за одлазак у Херцеговину ради помоћи српским устан-
цима. Са Кијевске железничке станице, године 1876, одлазе четири 
групе са по 25 до 30 добровољаца. Сваку групу испраћа маса наро-
да; чују се поклици: „Живио“, „Слава“, „Ура“, „За слободу Словена“, 
„За Србију“, „За Украјину“, „За Кијев“, „За кијевске добровољце“.

Долазак Украјинаца у Херцеговину имао је снажног одјека и у 
Србији. Ђура Јакшић пише песму Поздрав коју завршава стихови-
ма:

Па, Козаче, брате мили,
Кад отидеш твоме крају, 
Козачкоме завичају,

И затресеш балалајку
Поздрави нам стару мајку,
Украјину...

Иван Јаковљевич Франко имао је у то врме само 20 година, а 
ипак је дубоко урoнио у збивања на Балкану. Оценивши да су се у 
решавање „босанског питања“ умешале велике европске силе, а сва-
ка из својих посебних интереса (што је две године касније и дове-
ло до тога да Босна и Херцеговина буду дате Аустрији да успотави 
„ред и поредак“) – он пише и објављује поруку: „Пред очима циви-
лизоване Европе одиграва се страшна, крвава драма. Очи народа и 
очи дипломатије окренуте су на Исток. И опет се ту поновила већ 
карактеристична појава: интереси и симпатије народа, разишли су 
се са интересима и погледима дипломата. У свим срцима родило се 
саосећање са страдањима устаника.“

Да је Иван Франко написао само ове четири реченице које то-
лико одишу нашим временом – а написао их је пре тачно 120 годи-
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на – заслужио је да му Срби, поводом годишњице рођења и смрти, 
с пуно чести помену име. А написао их је на хиљаде и хиљаде, та-
ко да укупно чине 50 томова. У њима су многе странице посвећене 
српској историји, традицији, култури и уметности.

Франко је био велики Украјинац, Словен и Европејац. Борио 
се за идеје слободе, равноправности и узајамности свих европских 
народа.

Догађаји који су се одигравали на Балкану од 1875. до 1878. 
имали су великог утицаја на младог Франка, на формирање њего-
ве славистичке концепције и на његова јужнословенска интересо-
вања. Неколико година раније буди се његово занимање за српску 
народну епику, које ће пронети кроз цео свој живот. Оно се огледа 
и у његовој Задунавској песми у којој се Франко обраћа херојским 
ликовима српског епоса Марку Краљевићу и Милошу Обилићу, и 
Бици на Косову пољу.

Франко прати и часописе који му стижу из Србије, па, читају-
ћи први број Страже, оцењује да су прилози Светозара Марковића 
о образовању и социјализму веома занимљиви и важни. Чак препо-
ручује „широј словенској јавности“ да се упозна са делима српског 
демократе.

Изванредно су значајни и до данашњих дана актуелни његови 
погледи на „словенско јединство“ или „словенско заједништво“. Он, 
уместо ових термина, врло често користи термин “узајамност сло-
венских народа“. Често разматра и улогу Русије у словенском свету 
и однос словенских народа према Русији, и оцењује да империјални 
интереси Русије шкоде развоју међусловенске узајамности. У свим 
његовим славистичким разматрањима провејава идеја о потреби 
хармоничног националног и демократског политичког развоја сло-
бодних и равноправних словенских и свих других народа.

Чињеница да од 50 томова сабраних дела Ивана Франка се-
дам садрже оригиналне песме а шест – преведене, најбоље говори 
о значају који је овај стваралац ренесансне радозналости и моћи 
придавао поезији. Снага поетске речи, наглашавао је, не исцрпљу-
је се само у развијању естетских садржаја у бићу читаоца, него има 
великог утицаја и на формирање његове друштвене свести. Сма-
трао је да по ширини деловања на човека поезија надмашује неке 
уметности, сликарство, на пример. „Поезија истовремено апелује и 
на вид и на слух и даље, захваљујући речима, делује на друге духо-
вне компоненте те може да у нашој души изазове такве слике какве 
сликарство не може ни на који начин“ – писао је Франко полеми-
шући са Лесинговим судовима о књижевној и ликовној уметности. 
Такво схватање снаге и улоге поезије снажно се одразило на Фран-
ково певање. За њега није било ни осећања ни идеје који нису могли 
или нису заслуживали да буду предмет уметничке песме. Потреба 
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да искаже осећања која му доноси пролећни цвет или јесењи облак, 
да саопшти љубав према вољеној или према домовини, да сатирич-
ном оштрицом засече у друштвено зло или да позове у борбу за со-
цијалну правду или национално осамостаљење – у правом песни-
ку увек је налазила и моћну реч и одговарајући облик. Тако широку 
палету осећања и мисли садржи управо лирика Ивана Франка.

Премда је од Тараса Шевченка баштинио све најважније темат-
ско-идејне слојеве певања и мишљења (родољубље, залагање за на-
ционално и социјално ослобођење украјинског народа, љубав пре-
ма природи и жени) Франко је слободарску мисао великог народног 
барда дигао на раван идеје Француске буржоаске револуције: слобо-
да, правда, једнакост за све људе света.

Франко је, у формалном смислу, модернизовао украјински стих 
и увео га у породицу модерног европског песништва последњих де-
ценија 19. века и првих десетлећа 20. века. Појава његове књиге пе-
сама Са висова и низина 1887. која је, опште је мишљење, по значају 
равна доласку на свет Шевченкова Кобзара – означила је тај велики 
напредак украјинске поезије.

Иван Франко је веровао у хуману моћ поезије. Поезија је до-
бро које, по његовом уверењу, припада свим људима, свим народи-
ма наше планете. У томе уверењу Франкова велика преводилачка 
активност налазила је чврсто упориште. „Ако је истина“, писао је 
он, „да је главни значај поезије у томе што распростире нашу инди-
видуалност, обогаћује душу утисцима и осећањима које она у обич-
ном животу не би спознала, или их не би спознала у таквој снази и 
јасноћи, онда преношење инојезичне поезије, поезије разних вре-
мена и народа у родни језик, обогаћује душу целе нације придајући 
јој такве облике и изразе осећања какве дотад није имала, градећи 
златни мост разумевања и саосећања између нас и људи у даљини, 
давних поколења“.

Са тим и таквим схватањем улоге превођења поезије Франко 
је, као што је чинио и када је била у питању народна поезија још не-
ких народа, обратио пажњу на српске народне песме. (У својој би-
блиотеци имао је и Вукове књиге са народним умотворинама.)

Франко је, после Михајла Старицког, у своје доба постигао нај-
већи успех у првођењу српске народне песме на украјински језик: 
превео је једанаест песама а превод двеју није завршио.

У српској народној песми Франко је открио велике моралне и 
естетичке вредности. (Преводе неких штампао је у читанци за сред-
ње школе.) У писму пријатељу Драгоманову 1893. он каже: „У сло-
бодним тренуцима наслађујем се Вуковим српским песмама и пре-
водим оно што ми се особито допада. Хтео бих да преведем и то-
ком времена објавим све српске легенде и, уз то, избор из хајдучких 
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песама које је Старицки оставио по страни; неке имају врло заним-
љиве новелистичке теме“.

Иван Франко је до краја живота, и речју и чином, бранио сво-
је идеје. У књижевности и науци о њој заступао је критички реали-
зам, односно позитивизам. У политичкој економији и политици за-
лагао се за социјалну правду и националну слободу људи и народа. 
Због таквог друштвено-политичког ангажовања сукобљавао се и са 
властима Аустро-Угарске, у чијем је саставу била његова родна Га-
лиција, и са интересима режима у Петербургу и са украјинским феу-
дално-буржоаским слојем. Ни три тамничења у аустро-угарским 
казаматима, ни жестоке осуде непријатеља у Украјини, нису могли 
да униште Франкову хуману мисао нити да спрече њено ширење.

Франко није дочекао остварење својих социјалних и политич-
ких идеја. Болесног већ неколико година, истрошеног на огромном 
разнородном послу, смрт га је уграбила 1916, кад му је било 60 годи-
на. Тако се десило да су у првој светској катаклизми, коју је Фран-
ко предвидео, физички нестали и црно-жута Монархија, чији је 
портрет песник насликао и стихом у Тамничким сонетима, и цар-
ска Русија и трибун Велики Каменоломац. Обистинило се уверење 
Ивана Франка које је овако исказао:

А када, плаћен сузом милиона,
Дан среће и горде слободе сване,
Сред храма народног, под брујем звона,
У реч добру име ће да ми стане.

Истинитост тих речи потврђује слава коју Франко ужива у 
својој Украјини. Улице, музеји, позоришта, институти, насељена 
места носе његово име. Његова књижевна и научна дела сабира и 
објављује Украјинска академија наука и друге издавачке куће. Она 
су преведена на многе језике, а и данас се преводе.

Текстове на позивници и Пропратну реч 
написали су, изабрали и превели цитате
мр Средоје Лалић и мр Лука Хајдуковић


