
128

Лука ХАЈДУКОВИЋ

ФРАНKОВ ПРЕВОД ЛАЗАРЕВИЋЕВЕ 
ПРИПОВЕТКЕ НА БУНАРУ

Као стсваралац широке уметничке и научне радозналости, 
као преводилац из многих књижевности са неколико језика, Иван 
Франко (1856–1916) усмеравао је свој поглед и на српску књижев-
ност. Дотицао се ње у бројним стручним радовима, о њој писао, 
и поклонио јој део своје преводилачке активности. На украјински 
језик је превео десетину српских народних песама, епских и лир-
ских, и, уз причу Хајдуци црногорског књижевника Луке Јовови-
ћа (1865–1916), приповетку На бунару Лазе Лазаревића (1851–1890). 
Његови преводи српских народних песама привлачили су пажњу 
како истраживача тако и познијих преводилаца српског народног 
епоса на украјински језик. Преводима поменутих приповедака сту-
диозно се позабавио Марк Гољберг у оквиру проучавања Франко-
ве улоге у ширењу и одржавању културних веза између Украјинаца 
и Срба. Наиме, у својој књизи Iван Франко i українсько-сербськi 
культурнi зв’язкi Гољберг је четврто поглавље Франкови преводи 
из српске прозе посветио управо разматрању Хајдука и На буна-
ру.1 Обе приповетке он посматра у ширем друштвено-политичком 
и књижевно-историјском контексту међусобних стваралачких до-
дира украјинске и српске књижевности на крају 19. и првих година 
20. века. Посебно су, међутим, занимљива и значајна његова запа-
жања о својствима Франкових превода наших прозаика. Гољберго-
ва запажања иницирала су и у доброј мери одредила тему овога ра-
да, чија је основна сврха да укаже на још неке особине Франковог 
превода приповетке На бунару. Уколико, истовремено, зрачак нове 
светлости баци и на преводиочево схватање превођења уметничког 
текста, рад може само добити.

ПРЕВОДИОЧЕВО НАЧЕЛО. Године 1895, тј. деценију пре но 
што се прихватио превођења Лазаревићеве приповетке, Франко је, 
1  М. Я. Гольберг, Iван Франко и українсько-сербськi культурнi зв’язкi, Львiв, „Свiт“, 
1991.
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на молбу чешке Академије наука, рецензирао рукопис превода по-
езије Тараса Шевченка на чешки језик. У тој рецензији, која је објав-
љена тек 1958. године у прашком часопису Дукла, аутор је поступ-
ком „теорија реда по ред“, како је чинио Богдан Поповић, анализи-
рао преводе двоје чешких преводилаца и изрицао судове о њиховом 
учинку. Осим конкретних опаски о ваљаностима преводâ, ту на-
лазимо и Франкову мисао да чешка читалачка публика има право 
да од Академијиног издања Шевченкових песама захтева „да јој да 
што целовитију слику његове поезије, да јој представи све особене 
црте те поезије, а, најважније, да јој покаже шта је у тој поезији оп-
штељудско, дубоко и најзрелије.“2 Јасно је да наведена мисао, иако јој 
је повод практични рецензентски посао, има вредност Франковог 
теоријског става. У њој треба видети основно начело преводилач-
ког рада Ивана Франка, које просудитељ његових превода уметнич-
ке књижевности мора имати на уму. Ако превод На бунару није ни 
морао ни могао да дâ целовиту слику Лазаревићевог приповедачког 
опуса, Франко је, с обзиром на своје начело, морао да покаже „све 
особене црте“ приповетке, као и да открије шта је у њој „општељуд-
ско, дубоко и најзрелије“. Да ли је, дакле, Лазаревићв преводилац 
остварио оно што је као рецензент тражио у преводима Шевченко-
ве лирике на чешки језик?

САЖИМАЊЕ. Наслов Лазаревићеве приповетке Иван Франко 
је адекватно превео: Бiля криницi. Преводом, као ни оригиналним 
називом, читаоцу се не сугерише ни ближа тема нити било каква 
идеја приповетке. И код писца и код преводиоца наслов је остао, 
сматрамо, на неутралној равни, тј. њиме се одређује место главног 
догађаја односно расплета у приповеци. Тражење у њему прикриве-
ног, симболичког значења, каккво имају називи неких Лазаревиће-
вих приповедака, било би превише натегнуто, ризично. То мислимо 
премда су и бунар и криниця врло чест мотив, па и са симболичним 
значењем, и у српској и у украјинској поезији, нардној и уметнич-
кој. Лазаревићев неутрални наслов није Франка сасвим задовоља-
вао; додао му је поднаслов З життя сербської задруги (Из живота 
српске задруге), чиме је украјинског читаоца на самом почетку упо-
знао са темом приче. Тим, поступком – дописивањем оригинала – 
преводилац је демонстрирао први принцип властите поетике пре-
вођења уметничке прозе: изворник није неприкосновена светиња, 
дозвољене су интервенције.

Већ поредба првих реченица На бунару у оригиналном и пре-
веденом изразу показује до ког степена је Франко интервенисао. По-
2  Iван Франко, Рецензия на чеськi переклади творiв Тараса Шевченка у: Зiбрання 

творiв у п’ятьдесяти томах, Київ. 1981, т. 29, с. 493.
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четни праграф Лазаревићеве приче, који чине четири реченице, он 
је разбио у два краћа са знатно упрошћеном синтаксичком структу-
ром. Иако је задржао број реченица (први параграф има једну, дру-
ги – три сложене реченичке целине) преводилац је изоставио не-
колико синтагми, међу којима поређење као обоци, избацио рече-
ницу „То је оно што ја кажем: ако нису мухе, а оно је иње“; проме-
нио големе праменове магле у густе (густi клуби мряки), ноге у реке 
(ноге се мрзну – рiки мерзнуть); додао обавештајну реченицу „По-
года стоiть холодна i паде iнiй“ (Хладно је и пада иње). Ситније из-
мене не региструјемо. Предочене интервенције су много више него 
превод у уобичајеном схватању тога појма; оне показују да је Иван 
Франко превођење Лазаревићеве приче спајао са мењањем њеног 
стилског лика и брисањем појединости њене садржине. Такав пре-
водилачки поступак води од релативно семантички тачног прено-
шења изворника у други језички медиј ка стваралачкој интерпрета-
цији оригиналног дела. Превод настао таквим поступком налик је 
звуковној изведби музичког текста, која увек наглашава не само ин-
терпретативне могућности извођача него и његову естетику.

Својим стваралачкорепродуктивним преводилачким поступ-
ком Франко је поједноставио експозицију Лазаревићеве приповет-
ке, редуковао разуђене слике у њој, убрзао њихов ланчани след, по-
стигао бржи темпо нараторове речи (приповедање тече у првом ли-
цу једнине – ich Fоrm), али ју је лишио многе рељефне појединости, 
олакшао њене емоционалне слојеве и ублажио експресивност пиш-
чева идиома. Франков емоционално неутрални реченични исказ 
„Погода стоiть холодна i паде iнiй“ према изворној реченици коју 
је изоставио „То је оно што ја кажем: ако нису мухе, а оно је иње“ 
вероватно најбоље одсликава разлику између почетка текста Бiля 
криницi и На бунару.

Већ преношењем првих реченица На бунару у свој језик, Фран-
ко је наговестио да ће својим поступком скратити сижејну линију 
Лазаревићеве приповетке, тј. да ће њен разуђени наративни ток у 
заметној мери ослободити рукаваца, поједноставити. То је и учи-
нио. Осим појединих лексема, синтагми и реченица изоставио је 
и неколике мање сцене односно развијеније слике. Тако, рецимо, у 
његовом преводу нема оне духовите, филмски кадриране секвенце 
којом писац истиче моћ и гостопримство породичне задруге Ђе-
надића, али и положај женске чељади у њој: шест снаха распоређе-
них на одређеним тачкама почев далеко испред куће, са лучевима 
у рукама, ноћу дочекују и воде госта. Секвенца се завршава конста-
тацијом – „читави сватови!“, а започета је после опаске о задрузи – 
„читава војска!“ Лазаревићеву сликовиту хиперболу, у којој се осе-
ћа одушевљење причаоца (писца) моралном и материјалном снагом 
велике патријархалне породице, преводилац је препричао и свео 
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је, готово у потпуности, на стилски неутралну констатацију: „Стара 
задруга ... цiле вйсько! Там однi готовi обслужити тебе, а iншi пого-
стити тебе, а ще iншi размовляти з тобою.“

Појединости које показују економску моћ куће Ђенадића – не 
позива сусељане у мобу, има три плуга који ору „без престанка“ – те 
оне којима су приказани односи старог Матије и снахе му Радојке 
као управљачâ задругом, Франко је у целини изоставио. Није пре-
вео ни крај приповетке, додатак којим писац експлицитно универ-
зализује идеју свога остварења – морални препород људске једин-
ке – везујући је за небо, тј. за вишу етичку силу. Ако још кажемо да 
преводилац није у свој језик пренео ни више од двадесет целови-
тих реченица расејаних целом дужином изворника (изостављених 
синтагми односно реченичних делова знатно је више), добићемо 
приближно јасну представу о размерама Франковог преводилачко-
интерпретативног поступка: приближава се тачки у којој почиње 
овлашна прерада изворног текста. Делу несумњиве уметничке ва-
љаности тај поступак, разуме се, не може користити.

ПРЕНЕБРЕГАВАЊЕ ЗНАЧЕЊА ЛЕКСИЧКИХ ЈЕДИНИЦА. По-
ступак сажимања Франко је применио и на микро плану. Изоста-
вио је многе делове реченица које је, чини се, сматрао сувишним 
додацима, уменичким или идејним; сасвим је пренебрегао модал-
не изразе којима је Лазаревић приповедање свесно бојио нијанса-
ма живог народног причања: море, вала, богами, сирота („Свима 
ће она, сирота, полити!“) Такође, читав мали вокабулар турцизама, 
дијалектизама и ређе употребљаваних лексема из народнога говора 
није узимао у обзир, или их је преводио више по властитом осећа-
њу него према поузданом поимању њихова значења. Тако је одбацио 
или заменио „логичним“ еквивалентом следеће лексичке јединице: 
гуњ, ар, врт, перчин, вајат, јевтика, белензуке, стајаћак (војник), 
вижља, туњез, намћор, намигуша и јоше неке. Једино је задржао 
лексему чутура (цютура), са објашњењем у фусноти – фляшка. За 
ар му је, на пример, еквивалент поле (поље) вероватно због тога што 
је сматрао да реченица „Из ара допире топот коња“ има емисла са-
мо ако су коњи у покрету. Качара му је пивниця (у њој се поднапио 
Арсен), али је и стайня (стаја), биће због тога што „пред качаром 
се испрежу волови с којима се овај час вратио Ненад из вароши“. 
Ако изостављање односно неадекватна замена неких од поменутих 
именица и нису знатније „испрали“ приповетку, ипак су је лишили 
извесних стилских нијанси.

Слично је преводилац поступао и када је требало да нађе екви-
валентну вредност за какав фразеологизам или устаљени стилоге-
ни израз: или их није преводио или их је преносио не увек одговара-
јућим средствима. Стога у његовом преводу не налазимо пластич-
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не фразеолошке синтагме: образ под ноге, иде уз нос, полете брада 
носу, а тури нос у шаку, осенчено хумором, код њега је прешло у 
обично закрив лице руками. Међутим, реченицу „Богме је ово на-
паст и невоља“ он је превео исказом који је ближи човековој психи, 
тј. мање је апстрактан од појмова напаст и невоља: „Се ж просто 
хоч сядь, та й плач“ (Ово је просто да седнеш и плачеш).

Не би се могло рећи да примери Франковог односа према дија-
лекатској и архаичној лексици, односно према стереотипима из на-
роднога говора сведоче о његовом недовољном или несигурном по-
знавању српског језика. (Неоспорно добро знање нашег језика пока-
зао је преводима српских народних лирских и епских песама.) Реч 
је, свакако, о његовом схватању превођења као креативног делања 
које подразумева висок степен слободе. Ипак, два случаја показуму 
да је и он могао да „задрема“ – примарно значење изворног језич-
ког елемента навело га је да погреши. Реч дроња – која у Лазареви-
ћевој приповеци не означава човека у дроњцима, ритама него значи 
несамосталан човек, ништарија – и синтагму дивљи поп (необуз-
дан, неотесан човек) преводилац није разумео. Приповедачево „јер 
јој је муж дроња и не сме јој узети ни шиватке...“ код њега је прешло 
у „бо її чоловiк ходить у дранках и не смiє купити їй навiть голку“, 
а пишчево „да ти је муж дивљи поп“ у његовом преводу гласи: „що 
твiй чоловiк язическй жрець“. Придев дивљи (дикий) у украјинском 
језику, као и у српском, има широку употребу; често се среће и као 
одредба именица народ и човек, те га је и Франко – верујемо – мо-
гао искористити.

НАГЛАШАВАЊЕ ПОЈЕДИНОСТИ – ПОДВЛАЧЕЊЕ ПИШЧЕ-
ВИХ ИНТЕНЦИЈА. Слобода Ивана Франка у превођењу На бунару 
огледа се и у наглашавању појединости изворног текста, тј. у исти-
цању пишчевих интенција. Та хиперболизација одређених елеме-
ната увек је у сагласности са основном поруком дела, са идејним 
и психолошким усмерењем мотива у њему. Стога нас не чуди што 
пишчево величање моћи задруге Матије Ђенадића, исказано и бро-
јем војника (шест) које кућа даје отаџбини, Франко појачава увећа-
вањем броја њених чланова „под заставом“. Наиме, изворно „а један 
је баш прави војник, стајаћак, под заставом у Београду“ он је пре-
вео заменивши лексему један бројем два: „а из них два служат на-
вiть при лiнїї в самiм Белградi“. Исту мотивацију видимо и у пре-
водиочевој замени једнине множином. Док је, рецимо, Лазаревићу 
било довољно да пси „поваде све месо из лонца“, Франко је сматрао 
оправданим да уместо лонац употреби лонце: „мясо з горшків“. Би-
ло му је логично да многобројна породична задруга употребљава 
више лонаца за кување/сервирање меса.
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Намера преводиоца да хиперболисањем елемената у ткиву Ла-
заревићеве приповетке снажније подвуче њене нијансе, разлог је 
његове потребе да понекад помери или донекле измени значење 
каквог аутентичног израза. Биће да је веровао да су резултати тога 
поступка ближи основном социјално-психолошком току списате-
љева казивања од изворних појединости и њхиових семантичких 
вредности. Зато код њега, на пример, уместо пишчевог „ни дрва он 
не уме продати“ срећемо „вин не смiв продати навiть одно полiно“ 
(није смео продати чак ни цепаницу), а уместо „да не упрља господ-
ске руке“ налазимо „щоб не плямила своiх панських ручок“ (да не 
би прљала своје господске ручице). У првом случају, видимо, значе-
ње исказа је померено у хиперболу заменом целине њеним делом, 
саставном јединицом (pars prototo), а у другом – употребом деми-
нутива (руке – ручице). Исто тако, Франко је био уверен да Анока 
треба на прстима да дође (на пальцах доходить) пред врата Ђеди-
не собе и да легне на праг (лягае там на порози), а не да оде до врата 
и седне на праг, како је у оригиналном тексту. Сматрао је, рекли би-
смо, да са тим изменама слика упечатљивије представља психу ју-
нака приповетке, а самим тим да јој је и уметничка снага већа. Има-
мо утисак да је наглашавањем или хиперболисањем појединости у 
преводу прозе На бунару преводилац у доброј мери помогао укра-
јинском читаоцу свога доба да лакше схвати идеју приповетке и да 
му интенције српског књижевника буду јасније. Њима је, макар и 
незнатно, повећао пластичност свога превода.

ПОЈАШЊАВАЊЕ ПОЈМОВА И СИТУАЦЈА. Иван Франко, по-
знавалац учења Светозара Марковића, био је убеђен да српска па-
тријархална задруга као облик друштвеног живота и производног 
организовања сељаштва може позитивно утицати на пораст класне 
свести и материјалне сигурности сељака у Украјини; њиховим се 
положајем и улогом у друштву једно време и сам активно бавио. У 
тим чињеницама видимо разлог више што је настојао да му превод 
Лазаревићеве приповетке буде разумљив и – у идеолошком смислу 
– читљив. Због тога је сматрао неопходним да поједине појмове или 
сцене објасни. Тако је и појашњењима обогатио свој преводилачки 
поступак.

У први мах могло би изгледати чудновато што је Франко Лаза-
ревићеву качару а своју пивницю ближе одредио додатним објаш-
њењм „де стояли бочки з вином i сливовицею“. Међутим, појам ка-
чаре – посебно одређене просторије у којој сељак држи каце одно-
сно бурад са алкохолним пићем – не постоји у украјинском језику, а 
реч пивниця означава јавни простор у којем се продаје и точи алко-
хол. Можда би боље поступио да је качару унео у превод и објаснио 
је у фусноти, као што је употребио чутуру.
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Преводилац је осетио потребу да појасни и крштење мушкарца 
после вечере у патријархалној породици. Наиме, краткој секвенци: 
„Пошто се вечера, људи се почеше хрстити...“ он је додао опаску „као 
што обичај налаже“ (як звичай велить). Тим појашњењем указао је 
на „кућни ред“ у дому Ђенадића, у којем одрасли мушкарци вечера-
вају одвојено од жена те се после вечере само они крсте.

Колико претходну преводиочеву допуну прихватамо као 
оправдану, толико следећу његову интервенцију – дописивање пи-
сца – доживљујемо као сувишну. Лазаревићево “... сваки, пошто се 
умије, каже Аноци: ‘Хвала!’” Франко пропраћа објашњењем „як го-
вориться лише старшим“ (како се говори само старијима). Претпо-
стављамо да је преводилац својом интерполацијом желео да снаж-
није подвуче исказивање поштовања старијих чланова задруге нај-
млађој снаси после њеног моралног преображаја.

Уношењем својих појашњења у изворни текст Франко је можда 
постигао циљ: од украјинског читаоца отклонио могуће недоумице, 
али је, дакако, у извесној мери нарушио темпо и ритам причања у 
Лазаревићевом делу.

ГРАДАЦИЈА – ИЗАЗОВ И ПРОМАШАЈ. И у приповеци На 
бунару Лаза Лазаревић се потврдио као мајстор градације, посеб-
но у сликању драмских ситуација, у којима се психа његових јунака 
постепено обликује у карактерну особину. Превођење тога елемен-
та његове нарације захтева максимално духовно ангажовање. До-
таћи ћемо се Франкова превода двеју епизода које имају структуру 
градације.

Прву епозоду – разговор Велинке са поднапитим Арсеном у 
качари – преводилац је пренео у украјински језик без икаквих усту-
пака. О тој истини убедљиво сведочи превод три кључне лексеме 
(именице) које у епизоди носе градацијску линију а стилски су обе-
лежене. Наиме, Велинка ословљава Арсена кратком ниском апела-
тива прецизно исказујући емоционалне степене своје срдачности: 
златане, веселниче, добросрећниче. За тај низ Франко је нашао у 
потпуности еквивалентне вредности: золотенький, бiдолашечко, 
щасливчику. Тај адекватни градацијски костур омогућио је прево-
диоцу да све елементе епизоде структурира стриктно према ориги-
налу. Писац и преводилац су се срели на истој равни.

У другој епозоди – разговор Ђеда са Арсеном – градација је 
остварена лексемама које одређују могуће мужевљеве емоције пре-
ма супрузи која ремети патријархални ред у породичној задрузи. 
Овим питањима старешина задруге градира евентулна осећања са-
говорника: „Је ли она теби баш мрска? Мариш ли за њу? Милујеш 
ли ти Аноку?“. Дакле, значења глагола: мрзети, марити, волети са-
држина је наведених питања. Франко их је овако превео: „Ти не ли-
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хий на неї? Любиш її? Чи любиш iще Аноку?“ Понављањем трећег 
члана градације любиш преводилац је, нема сумње, лишио Лаза-
ревићев израз маркантне стилске нијансе, тј. није досегао његову 
естетску и функционалну снагу.

Сличну недосегнутост налазимо и у преводу веома упечатљи-
ве градације: „Женско срце одвугну, задрхта и расплину се“. Наиме, 
Франко је изоставио њен трећи елемент: „Жiноче серце розтаяло, 
затремтiло.“ Без експресивнога глагога расплину се његов исказ је 
добио у темпу, али је остао без мисаоно-емоционалне завршнице – 
психа јунака није доречена, а ни стилска жижа није домашена.

* * *

Размотрени учинак Ивана Франка у превођењу приповетке На 
бунару намеће закључак да се овај уметник широких стваралачких 
интересовања односио према изворнику са великим степеном сло-
боде.3 Он је, наиме, сачувао идеју Лазаревићевог остварења, али је 
изостављањем појединости и мањих целина, интерполирањем вла-
ститих опаски, пренебрегавањем већег броја лексема или променом 
њиховог стварног значења – приметно изменио његово ткиво. Од 
прозе богате мотивима, снажно бележене језичко-стилским знаком 
својственом народном говору, са студиозно представљеном психом 
протагониста и подробном сликом патријархалног породичног жи-
вота, он је створио прозу једноставније експресије и динамичније 
нарације, са израженијом кохерентношћу и са тек местимичним до-
сезањем уметничких вредности оригинала. У транспоновању при-
поветке српског класика на украјински језик Франко се потврдио 
као преводилац интерпретатор, тј. није се придржавао начела које 
је исказао у рецензији превода Шевченкових песама на чешки језик 
да је потребно представити „све особене црте“ изворног текста. Ње-
гов превод није сагласан ни са Гољберговом оценом по којој се овај 
преводилац „обазриво односио према оригиналима чувајући њихо-
ву стилску обојеност и граматичко-синтаксичку структуру“.4 Иван 
Франко је, бар кад је у питању његов превод приче Лазе Лазареви-
ћа, „човека који је и на европску висину подигао српску приповет-
3  Да је слободан однос према изворном тексту Франко сматрао уобичајеним у 

преводилачкој пракси, сведочи и његова реч о властитом преводу Несрећног 
Хенриха, стиховане приповести немачког средњевековног песника Хартмана 
фон Ауеа: „При превођењу Хартманове повести са старонемачког језика нисмо 
ишли од речи до речи него смо је слободно препричавали метром скраћујући 
понегде развучено казивањње древне приповетке и незнатно истичући места 
на којима се таленат аутора најснажније испољава“ (Бідний Генрих у Зібрання 
творив ..., т. 4, с. 276.

4 М. Я. Гольберг, нав. дело, с. 76.
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ку“ (Скерлић), при практичном решавању преводилачких проблема 
поступао више у складу са императивима сопственог уметничког 
бића, којем су често и идеолошко-политичке визије биле подстица-
јна снага, него са својим теоретским поставкама.

РЕЗИМЕ

У раду су размотрене особености Франковог превода Лазаре-
вићеве приповетке На бунару. Упоређивањем већег броја поједи-
ности – лексичких, синтаксичких, поетичких – преведеног текста 
са изворним, аутор је типолошки означио битне одлике преводио-
чевог поступка. Оне сведоче да је преводилац сачувао идеју ориги-
нала, али и да се према њему односио са великим степеном слободе: 
у знатној мери лишио га је језичко-стилске нијансе и упростио му 
наративни ток. Превод Лазаревићевог остварења, закључује аутор, 
квалификује Франка као преводиоца интерпретатора.

SUMMARY

In this paper, some peculiarities of Franko’s translation of Laza-
rević’s story At the well are presented. Author determined some impor-
tant distinctions of the translator’s procedure typologically, comparing a 
large number of details – lexical, syntactical, and poetical – of the trans-
lated and the source text. It is confirmed that the translator retained the 
idea of the original text, although he treated it with great freedom. He 
took away its linguistic and stylistic nuances and simplified its narrative 
stream. Author concludes that the translation of Lazarević’s story quali-
fies Franko as interpretative translator.
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