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УВОДНА РЕЧ

Ова књига је зборник радова са Међународног симпозијума 
„Иван Франко и Срби“, одржаног у Новом Саду од 25. до 27. новем-
бра 1996. године. Био је то, колико знамо, први билатерални научни 
скуп српских и украјинских посленика у области културе.

Као што нам је познато, духовне везе између Украјине, смеште-
не на раскршћу Истока и Запада, и Србије, која у глобалном смислу 
одражава балкански модел света, имају своју вишевековну тради-
цију. Притом су најчешће помињане тачке српско-украјинске уза-
јамности: узајамно потпомагање у ширењу писмености, миграције 
двају народа, сарадња њихових православних духовника, распро-
страњење штампаних књига, најзад и „братство по оружју“ у борби 
против страних завојевача.

Српско-украјинско друштво Нови Сад (основано 9. марта 1994. 
године) поставило је себи као оснивни циљ да „негује и афирмше 
културну, просветну, научну, духовну, привредну и друге видове са-
радње између украјинског и српског народа“, те је у ту сврху својим 
статутом предвидело „организацију предавања, научних скупова и 
разних видова размене мишљења и искустава на теме из прошло-
сти и савременог живота двају народа, уз учешће научника, ства-
ралаца и стручњака разних специјалности“. Већ на самом почетку 
свог постојања, Друштво је у својој програмској оријентацији пред-
видело одржавање једног научног скупа о српско-украјинским ве-
зама, заједно са Матицом српском и неким другим научним и кул-
турним институцијама у Новом Саду. Како ова идеја о заједничком 
послу није наишла на одговарајући одјек код других, Српско-укра-
јинско друштво је одлучило да скуп организује самостално. Као до-
бра прилика и повод за то послужило је обележавање сточетрде-
сетогодишњице рођења и осамдесетогодишњице смрти украјин-
ског великана Ивана Франка (1856–1916). На Годишњој скупшти-
ни Друштва, одржаној 9. марта 1996. године, усвојен је предлог да 
се организује Међународни научни симпозијум „Иван Франко и 
Срби“, а у оквиру њега Округли сто о српско-украјинским везама. 
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Изабран је и Организациони одбор, на челу са проф. др Богданом 
Косановићем, потпредседником Друштва, а вођење Округлог стола 
поверено је мр Средоју Лалићу, председнику Српско-украјинског 
друштва и професору Ивану Јушчуку, председнику друштва Укра-
јина-Србија у Кијеву.

Овај међународни симпозијум одржан је на Филозофском фа-
култету у Новом Саду, од 25. до 27. новембра 1996. године и изазвао 
је велику пажњу наше културне јавности. Симпозијун је отворио мр 
Средоје Лалић, а учеснике су поздравили: проф. др Томислав Бекић, 
декан Филозофског факултета у Новом Саду, Иван Драч, песник и 
вођ украјинске делегације, проф. др Владимир Кирилич, прорек-
тор Лавовског државног универзитета и др Вадим Примаченко, ам-
басадор Украјине у Београду. Имали смо изузетну подршку покра-
јинских органа власти, те је скуп поздравио и Бошко Перошевић, 
председник Извршног већа Војводине, нагласивши да су „Франкови 
погледи на словенско јединство и словенско заједништво изузетно 
значајни и актуелни и до данашњих дана“. За делегацију учесни-
ка приређен је свечани пријем у Извршном већу Војводине. У увој 
прилици охрабрујућа нам је била и спонзорска помоћ неких ново-
садских привредних организација.

Симпозијуму се одазвало двадесет учесника из наше земље 
и Украјине. Све су то били познати научни и културни радници. 
Украјинску делегацију предводили су Иван Драч, познати украјин-
ски песник и председник друштва „Украјина“ (за везе са Украјинци-
ма у свету), професор Иван Јушчук, председник друштва „Украјина-
Србија“ (Кијев) и професор Владимир Кирилич,проректор Универ-
зитета у Лавову. Посебну пажњу изазвао је први долазак у Југосла-
вију доајена изучавања српско-украјинских веза – професора Мар-
ка Гољберга (Дрогобич). То је, наиме, научник који је цео свој радни 
век посветио овој области, а његова је књига-дисертација непосред-
но инспирисала основну тему ове научне конференције.

Колико је интересовање изазвао овај скуп, најбоље сведочи чи-
њеница што је приликом његовог отварања Кино-сала Филозоф-
ског факултета у Новом Саду била препуна, а и све три радне сед-
нице су биле веома добро посећене. Седнице су водили: прву – др 
Богдан Косановић и др Иван Јушчук, другу – др Душан Берић и др 
Микола Иљницки, трећу – мр Лука Хајдуковић и др Лариса Бон-
дар. Испоставило се да нам је свестрано стваралачко прегнуће Ива-
на Франка добро послужило као парадигма за повратак нашем за-
постављеном проучавању српско-украјинских/украјинско-српских 
односа – друштвено-историјских, научних и културних. Наиме, 
познато је да је Иван Франко одиграо главну улогу у развоју укра-
јинске друштвене и естетичке мисли краја XIX и почетка XX века. 
Као универзални стваралац оставио је трагове на многим пољима: 
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као песник, прозни писац, књижевни критичар, преводилац, пу-
блициста, фолклориста, мислилац, револуционарни демократа... У 
ономе што се зове „служба своме роду“ Франко није занемаривао ни 
шире светске видике. Напротив. Лансирао је идеју „новог људског 
братства“, посебно посвећујући пажњу словенским узајамностима, 
напосе украјинско-српским везама. Велико интересовање покази-
вао је за српски фолклор (посебно јуначки епос), зналачки је писао 
о његовим компаративним квалитетима, преводио је наше јуначке 
народне песме и Лазу Лазаревића, јавно исказивао симпатије за бо-
санско-херцеговачке устанике из 1875–78. године и идеје Светоза-
ра Марковића, за наше старе апокрифне рукописе, држао је до по-
знанства и преписке са нашим научницима, чак је једном приликом 
накратко боравио у Београду... Зато је природно што су Франкове 
„српске теме“ доминирале на Симпозијуму у Новом Саду. Заним-
љиве расправе вођене су у неколико тематских блокова: 1. Фран-
ко и српска историја (о национално-ослободилачкој борби Срба 
1875–78); 2. Франкови филолошки погледи (изучавање српских 
апокрифа, однос према Вуку Караџићу, Ватрославу Јагићу, Љубо-
миру Стојановићу и Стојану Новаковићу); 3. Франко и српски фол-
клор; 4. Франко као преводилац са српског (епика и Лаза Лазаре-
вић); 5. Франкова концепција словенске узајамности и типолошка 
блискост са нашим писцима (Светозар Марковић, Јован Скерлић, 
Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован Јовановић-Змај, Милош 
Црњански). О свему овоме читалац ће се најбоље обавестити упра-
во преко Зборника који је пред њим.* Биће да је реч о широком ра-
спону тема и проблема.

Лако је запазити да се Зборник реферата појављује чита-
ву деценију после одржаног Симпозијума, дакле поводом сто-
педесетогодишњице рођења и деведесетогодишњице смрти Ива-
на Франка. Дакако, ово кашњење резултат је стицаја неповољних 
околности (углавном наше друштвене кризе, односно недостатка 
материјалних средстава за штампање књиге). Илустрације ради: 
научни скуп је одржан у ратовима оптерећеној земљи која је фигу-
рирала под именом Савезна Република Југославија. Књига је при-
премљена за штампу у држави која се звала Србија и Црна Гора. Нај-
зад, она излази из штампе у земљи која наставља континуитет по-
менутих држава, али сада под називом Република Србија.

Јасно: овај зборник обликују реферати учесника датог Симпо-
зијума. Они сведоче да је Иван Франко један од оних стваралаца 

*  Реферате штампамо према редоследу њиховог излагања и у оном облику како су 
нам их писмено предочили њихови аутори. Украјински научнци су нам љубазно 
послали и своје резимее на енглеском језику. Нажалост, радове нису доставили 
Иван Драч, Павло Рудјаков и Маркијан Лубкивски.
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за које обично кажемо да су надживели своју епоху. Сада, када се 
управо навршава век и по од његовог рођења, можемо посведочити 
да занимање за његово стваралаштво непрекидно расте, расте број 
и квалитет истраживања и истраживача. Може се рећи да у овом 
зборнику сабране и осветљене културно-историјске чињенице го-
воре да је Иван Франко један од оних стваралаца који је наджи-
вео своју епоху, постао и остао наш савременик. Стара је истина да 
знање прошлости помаже разумевању садашњости и прогнозама за 
будућност. Промишљање стваралаштва као што је Франково шири 
наше видике, пластично предочава духовне вредности које потпо-
мажу трајање два по много чему блиска народа, српског и украјин-
ског, уче нас трудољубљу, родољубљу и човекољубљу уопште.

Праћење путева овог Човека, и оваквих људи уопште, као и ви-
сова којима су се они успињали, може бити од велике користи у 
ово доба глобализације, али и новог буђења етнонационализма ме-
ђу Словенима. Јер, добро би нам било следити пут Франка-фило-
лога, дакле љубослова, у изворном значењу те речи. Убеђени смо да 
проучавања попут овог доприносе узајамном разумевању народа о 
којима је реч, дијалогу њихових култура, плодотворном узајамном 
богаћењу. То је потврдио и Округли сто о Перспективама српско-
украјинских и украјинско-српских научних и културних веза, од-
ржан у продужетку рада овог симпозијума. Дискусије са овог фо-
рума штампамо у продужетку књиге. Није тешко уверити се да оне 
сад већ имају арому времена у коме су исказане, као предлози, лепе 
жеље, – мање ил ивише оствариве, али увек добронамерне. После 
ових, пак, забележака следи сценарио уметничке вечери посвеће-
не сточетрдесетогодишњици Ивана Франка, одржане у Новом Саду 
(Студио М Радио Новог Сада) – 15. маја 1996. године. И овај текст 
сада већ има документарну (али и не само документарну!) вред-
ност.

На овом скупу усвојен је закључак да се успостави континуи-
тет у одржавању оваквих научних скупова – наизменично у Србији 
и Украјини.

На крају – признање и захвалност органима власти, институ-
цијама, оргнаизацијама и појединцима који су помогли подухват 
одржавања Симпозијума штампања овог зборника, а превасходно 
Покрајинском извршном већу.

Богдан Косановић 




