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ИСТОРИЈА РЕЦЕПЦИЈЕ УКРАЈИНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ХIХ 
ВЕКА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ (ОД 1866. ГОДИНЕ)

У српској култури преводи из украјинске (малоруске) књижевности ХIХ века нису то-
лико бројни, али су са дужим или краћим прекидима присутни, почев од 1866. године 
до данашњег дана. Углавном су објављивани краћи преводи: приповетке, новеле, песме, 
али и чланци посвећени украјинској (малоруској) књижевности и њеним истакнутим 
књижевницима. Поједини преводи представљени су по први пут, док је већина поново 
прештампавана, или преузета из часописа, објављених у ХIХ веку. У раду ћемо навести 
најпревођеније украјинске писце и њихова дела у преводу, објављена у периодици и збир-
кама на српском језику.

Кључне речи: рецепција, украјинска књижевност, српска култура, ХIХ век, превод, пре-
водилац

Најбројнијим преводима из украјинске књижевности ХIХ века срп-
ским читаоцима представљено је стваралаштво Тараса Шевченка, Марка 
Вовчока, Ивана Франка, Михајла Коцјубинског, Васиља Стефаника, Лесје 
Украјинке и Јурија (Осипа) Феђковича. У знатно мањем обиму објавље-
ни су и преводи Ивана Котљаревског, Михајла Старицког, Панаса Мир-
ног, Павла Грабовског, Левка Боровиковског, Виктора Забиле, Маркијана 
Шашкевича, Амвросија Метлинског, Олександра Афанасјева-Чужбинс-
ког и Степана Руданског. 

Један од првих познавалаца и преводилаца украјинске књижевности 
у српској култури био је Стојан Новаковић. Њему је уредништво лавов-
ског часописа Правда 1860-их година послало на превод дела Марка Во-
вчока, Јурија Феђковича, Олексе Стороженка и Кобзар Тараса Шевченка. 

Захваљујући преводиоцу Милану Ђорђевићу српски читаоци су 
још 1866. у часопису Вила по први пут могли да се упознају са прозним 
стваралаштвом украјинских писаца, а међу њима и најзначајније ук-
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рајинске списатељице, представнице украјинског романтизма, Марије 
Вилинске (Марко Вовчок) (1833–1907). Приповетка Откуп1 (Викуп, 
1857) сигурно је била интересантна српским читаоцима, с обзиром на 
своју идиличну романтичарску садржину у којој љубав и мудрост обич-
ног народног човека побеђују похлепу, брзоплетост и незајажљивост 
спахије. 

Уследили су преводи Александра М. Радовановића још три при-
поветке Марка Вовчока: Максим Гримач2 (1857), Кириџија3 (Чумак, 
1857) и Парасја4 (Не до пари, 1861), објављени у Вили 1868.

Приповетка из народног русинског живота Кармељук5 (Кармелюк, 
1861) у преводу Стојана Новаковића (под иницијалом Н) објављена је 
у часопису Матица 1870. 

У београдском часопису Звезда6 1901. објављена је народна бајка 
Чини (Чари, 1857) М. Вовчока у одличном преводу Милована Ђ. Гли-
шића (1847–1908). 

Захваљујући преводима наведених 5 приповедака М. Вовчок била је 
најпревођенија украјинска списатељица у српској култури у ХIХ веку.

У часопису Вила 1868. уследили су преводи Владимира Н. Илића 
приповедака Убојица7 (Опришок, 1867) и Несрећна љубав8 (Безталанне 
кохання, 1867) Осипа (Јурија) Феђковича (1834–1888), украјинског 
писца романтичара, претече украјинског националног препорода Буко-
вине. 

У Бранковом колу9 1897. објављена је приповетка Сафат Зинић 
(Сафат Зінич, 1865) О. Феђковича у сјајном преводу Николе Николаје-
вића с руског језика. Иако приповетка није преведена директно с ук-
рајинског, ништа није изгубила од своје суштине и идеје. Напротив, пре-
водилац је одлично разумео и изузетно добро дочарао тему приповетке, 
често додајући текст у преводу, а управо то теме и идеје приповетке 
чини ближим и разумљивијим српским читаоцима.

1 Вила 1866: број 51 од 18. децембра: 812–815; број 52 од 25. децембра: 821–827
2 Вила 1868, број 24 од 25. августа: 560–565 
3 Вила 1868, број 26 од 15. септембра: 601–604.
4 Вила 1868, број 33 од 25. новембра: 763–767.
5 Матица 1870: број 7 од 10. III 1870: 146–154; број 8 од 20. III 1870: 177–180; 

број 9 од 30. III 1870: 203–206; број 10 од 10. IV 1870: 226–228; број 11 од 20. IV 1870: 
249–253.

6 Звезда 1901: 63–72.
7 Вила 1868, број 1 од 5. јануара: 8–13.
8 Вила 1868, број 5 од 15. фебруара: 107–111.
9 Бранково коло 1897: број 3 од 16/28 I 1897: 77–79.
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Први преводи поезије Тараса Шевченка (1814–1861) објављени 
су 1868. у часопису Вила: Завет10 (Як умру, то поховайте), Неофити11 
(Неофіти) и Рубац12 (Хустина) у преводу Владимира Николића, у то 
време песника почетника. 

Песму Завет, поред В. Николића, превели су Окица Глушчевић 
(под псеудонимом Г) (Завет // Час, 1885), Десанка Максимовић (По-
рука // Козбар, 1969, 1980, 2006.), Радослав Пајковић (Завештање // 
Антологија украјинске поезије, 1979), Лука Хајдуковић (Завет // Хучи 
Дњепар широки, 1999) и Миодраг Сибиновић (Опорука // Антологија 
украјинске поезије ХVI–ХХ век, 2002). 

Београдски часопис Зора такође је подржавао идеје словенског 
романтизма, па је убрзо после смрти „највећег сина Украјине”, 1869. у 
преводу песника и преводиоца Ђуре Јанковића (1851–1875) објављена 
Песмица13 (Нащо мені чорні брови, 1838). 

У часопису Јавор 1877. објављена је балада Чини14 (Причинна, 
1837) у преводу Јована Миленка Грчића (1846–1875) (иницијали Г-
ћ)15. Превод ове баладе поново ће бити објављен у Кобзару16. 

У часопису Гусле 1886. објављене су поема Сан17 у преводу Окице 
Глушчевића (под псеудонимом Белезис) и песма Лете дани и ноћи од-
лећу18 (под псеудонимом Лара).

Окица Глушчевић је у свом преводу верно пренео идеје и атмос-
феру Шевченковог оригинала. Поему Сан превео је и професор Миод-
раг Сибиновић19.

Поред О. Глушчевића песму Минають дні, минають ночі превели 
су још и Десанка Максимовић20 и Миодраг Сибиновић21.

10 Вила 1868: број 12: 273.
11 Вила 1868: број 12: 274–277 и број 13: 295–299.
12 Вила 1868: број 14: 313–314.
13 Зора 1869: 155.
14 Јавор 1877: број 22 од 29. V 1877: 681–684; број 23 од 5. VI 1877: 713–716.
15 Иницијали дешифровани у Библиографији Југословенског лексикографског 

завода 1963, књ. 7, стр. 700: 11814: Čini. [Prev.] G-ć [Jovan Milenko Grčić]. Javor, 4/1877, 
22, 681–684; 23, 713–716.

16 Кобзар 1969: 71–76, Кобзар 1980: 71–76 и Кобзар 2006: 31–37.
17 Гусле 1886: 3–7, 18–27.
18 Гусле 1886: 17.
19 Књижевне новине 1994: 6; У инат ветровима. Антологија украјинске поезије. 

ХVI–ХХ век: 2002: 133 и Кобзар 2006: 57–64.
20 Кобзар 1969: 25 и Кобзар 2006: 79.
21 У инат ветровима. Антологија украјинске поезије. ХVI-ХХ век: 2002: 141
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У часопису Јавор22 1887. објављена је песма Родила је мене мати... 
(Породила мене мати, 1848), у преводу Жарка Радонића (иницијали 
Ж.) с малоруског језика. 

У сарајевском часопису Босанска вила23 1890. објављена је по-
ема Иван Пидкова (Іван Підкова, 1839) у преводу Драгутина Или(ј)ћа 
(1858–1926). Поему ће касније превести и Десанка Максимовић24. 

Драгутин Илић превео је и поему Пред освитом (До Основ’яненка, 
1839), објављену у часопису Бранково коло25 1896.

У београдским Књижевним новинама26 1951. објављен је чланак 
Лава Захарова под насловом Тарас Шевченко: Поводом деведесет година 
смрти. Захаров у чланку пореди стваралачки развој и животни пут Т. 
Шевченка и Ђуре Јакшића (1832–1878), наводећи њихове сличности. 

Поводом 150-годишњице од рођења највећег украјинског песника 
у београдском часопису Дело 1964. објављен је чланак под насловом Та-
рас Шевченко (1964: 953–964) познатог полонисте и слависте др Стојана 
Суботина (1921–1977). 

Избор превода 38 песама из богатог стваралаштва Т. Шевченка под 
насловом Кобзар објављен је 1969. (поновљено издање 1980.) у Београду 
о 155-годишњици песниковог рођења и представљао је прави културни 
догађај. Приређивач издања, Петар Митропан, поред нових препева Де-
санке Максимовић, Љубомира Симовића, Јованке Хрваћанин и Сергија 
Сластикова уноси у свој избор и старе преводе Владимира Николића 
(Завет), Јована Грчића (Чини), Жарка Радоњића (Родила је мене мати) 
и Драгутина Илића (Пред освитом), како би макар делимично дочарао 
богатство тематике и разноврсност песничких средстава, карактерис-
тичних за стваралаштво Т. Шевченка. 

Велика српска песникиња Десанка Максимовић (1898 – 1993) 
превела је 12 песама: Мисли моје, бриге моје... (1969: 3–6) (Думи мої, 
думи мої..., 1839), Иван Пидкова (1969: 12–14) (Іван Підкова, 1839), Иду 
дани, пролазе ноћи... (1969: 25–26) (Минають дні, минають ночі... 1845), 
Порука (1969: 27) (Як умру... 1845), Мени је све једно да ли ћу... (1969: 28) 
(Мені однаково чи буду..., 1847), Да ли ћемо се опет срести... (1969: 33) 
(Чи ми ще зійдемося знову..., 1847), Н. Н. (Сунце пада за тамне планине...) 
(1969: 34) (Н. Н. Сонце заходить, гори чорніють..., 1847), Н. Н. (Трина-
есту сам напунио...) (1969: 35–36) (Н. Н. Мені тринадцятий минало..., 
1847), И сам се питам куда се дети... (1969: 37) (Самому чудно. А де ж 

22 Јавор 1887: број 39 од 27. IХ 1887: 612–613.
23 Босанска вила 1890: број 7 од 15.04.1890: 97–98.
24 Кобзар 1969: 12–14; Кобзар 1980: 12–14 и Кобзар 2006: 45–47.
25 Бранково коло 1896: број 37 од 12/24. IХ 1896: 1165.
26 Књижевне новине 1951: година IV, број 13, 27. март, стр. 2.
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дітись..., 1847), Би ли ил’ не у страху стала... (1969: 38) (Якби зустрілися 
ми знову..., 1848), Музика свира, болно јечи... (1969: 51) (Огні горять, му-
зика грає..., 1850) и Прошла су ме млада лета... (1969: 58) (Минули літа 
молодії..., 1860).

Драмски писац, песник и романсијер, редовни члан САНУ, Љубо-
мир Симовић (1935) превео је 17 песама: Размишљање (1969: 7) (Дум-
ка (Тече вода в синє море..., 1838), Мисли (1969: 8–9) (Думка: Нащо мені 
чорні брові..., 1838), За вечиту успомену на И. Котљаревског (одломак) 
(1969: 10–11) (На вічну пам’ять Котляревському, 1838), Раскопан гроб 
(1969: 15–16) (Розрита могила, 1843), Не завиди богаташу... (1969: 17) 
(Не завидуй багатому..., 1845), И мртвим и живим и нерођеним земљаци-
ма мојим у Украјини и ван Украјине – моја братска порука (1969: 18–24) 
(І мертвим і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні 
моє дружнєє посланіє, 1845) У тамници (1969: 32) (В казематі, Х: В не-
волі тяжко, хоча й волі..., 1847), У прогонству (1969: 39) (І небо невмите, 
і заспані хвилі..., 1848), Ја одрастох у туђини... (1969: 40–41) (І виріс я 
на чужині..., 1848), Такозвани добри људи... (1969: 42) (Не так тії воро-
ги..., 1848), Због чега си поцрнела... (1969: 43) (Он чого ти почорніло..., 
1848), Не обузме жалост мене... (1969: 45) (Як маю я журитися..., 1849), 
Да л’ несрећа, да ли бољка... (1969: 49–50) (Чи то недоля та неволя, 1850), 
Никад нећу поклекнути... (1969: 53) (Я не нездужаю, нівроку..., 1858), 
Подражавање српском (1969: 55) (Подражаніє сербському, 1860), Не, не 
ропћем ја на Бога... (1969: 56–57) (Не нарікаю я на бога, 1860) и Требало би 
да престанемо... (1969: 62–63) (Чи не покнуть нам, небого..., 1861).

Јованка Хрваћанин (1899–1987) превела је 6 песама: Три се пута, 
три широка... (1969: 29–30) (Ой три шляхи широкії..., 1847), Вишње у 
цвету покрај куће... (1969: 31) (Садок вишневий коло хати, 1847), Сан 
(1969: 52) (Сон, 1858), Зар немам, мајко, те чарне очи... (1969: 54) (Ой 
маю, маю я оченята..., 1859), Тече вода од јавора... (1969: 59) (Тече вода 
з-під явора, 1859) и Пролази дан, пролази ноћ... (1969: 60) (І день іде, і ніч 
іде, 1860).

Сергиј Сластиков (Калужанин) (1896–1976), украјински емиг-
рант, глумац и песник превео је 3 песме: Не савија ветар гране... (1969: 
44) (Не тополю високую, 1848), Кад би господичићи знали... (1969: 46–48) 
(Якби ви знали, паничі, 1850) и Не ваља ни овде ни тамо!... (1969: 61) (І 
тут, і всюди — скрізь погано, 1860). 

Све потребне коментаре и објашњења уз преводе обухваћене збир-
ком Кобзар даје Петар Митропан (1891–1988).

У Београду је 1979. објављена Антологија украјинске поезије, прва 
такве врсте у српској култури. Њен приређивач и преводилац Радослав 
Пајковић одабрао је и превео следеће песме Т. Шевченка: Н. Н. (1979: 
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17) (Сонце заходить, гори чорніють..., 1847), Зарасли су пути трњем... 
(1979: 17–18) (Заросли шляхи тернами..., 1849), У долу процветала... 
(1979: 19) (Зацвіла в долині..., 1849), Подражавање српског (1979: 20) 
(Подражаніє сербському, 1860), Гогољу (1979: 20–21) (Гоголю, 1844), Тим 
неситим очима... (1979: 21–22) (Тим неситим очам..., 1860), Монашка 
химна (1979: 22) (Гімн черничий, 1860), Муза (1979: 23–24) (Муза, 1858) 
и Завештање (1979: 24) (Заповіт, 1845).

Поводом сто осамдесет година од рођења Т. Шевченка 1994. у 
београдским новинама Политика27 и у часопису Књижевне новине28 
објављени су ауторски чланци и песме великог украјинског песника у 
преводу проф. М. Сибиновића. 

У антологији Хучи Дњепар широки 1999. Лука Хајдуковић 
објављује превод следећих песама Т. Шевченка: Муза (Муза, 1858) (1999: 
17, 19), Катерина (Одломак) (Катерина (Уривок), 1838) (1999: 21), Ту где 
Дњепар брежје своји... (Над Дніпровою сагою...,1860) (1999: 23, 25), Ми-
сао (Думка, 1838) (1999: 27), Три се пута, ој широка... (Ой три шляхи 
широкії..., 1847) (1999: 29, 31), Вишњик малени поред куће... (Садок виш-
невий коло хати..., 1847) (1999: 33), Ој, имам, имам пламне очице... (Ой 
маю, маю я оченята..., 1859) (1999: 35), Да чизмице имам, мати,... (Якби 
мені черевики..., 1848) (1999: 37), Утабала стазицу... (Утоптала стежеч-
ку...,1848) (1999: 39), Ој, сама сам, сама... (Ой одна я, одна....,1847) (1999: 
41), Гогољу (Гоголю, 1844) (1999: 43), Подражавање 11. псалму (Подра-
жаніє 11 псалму, 1859) (1999: 45, 47), Молитва (Молитва, 1860) (1999: 
49), Зачарај ме, чаробниче... (Заворожи мені, волхве..., 1844) (1999: 51), 
Зашто ми је тешко, зашто ми је мучно... (Чому мені тяжко, чого мені 
нудно..., 1844) (1999: 53) и Завет (Заповіт, 1845) (1999: 55).

У Новом Саду у издању Савеза Русина и Украјинаца Србије 2006. 
светлост дана угледао је Кобзар Т. Шевченка у избору, редакцији и 
предговору проф. Љ. Поповић. У Кобзару су објављени преводи Јована 
Грчића, Љубомира Симовића, Луке Хајдуковића, Десанке Макси-
мовић, Јованке Хрваћанин, Жарка Радонића, Сергеја Сластикова, 
Тодора Дутине Молитва (1860) (2006: 130) и проф. М. Сибиновића То-
пола (одломак) (Тополя (уривок), 1839) (2006: 44), Гајдамаци (одломак) 
(Гайдамаки (уривок), 1839–1841) (2006: 52–53), Утопљеница (Утопле-
на (уривок), 1841) (2006: 54), Сан (Комедија) (Сон (Комедія) (уривок), 
1844) (2006: 57–64), Што ми је тешко, што ми је мучно... (Чого мені 
тяжко, чого мені нудно..., 1844) (2006: 65), Гогољу (Гоголю, 1844) (2006: 
67), Кавказ (1845) (2006: 69–70), Вештица (одломак из поеме) (Відьма 

27 Чланак Велики песник Украјине (1994: 18) и превод песме Широки Дњепар 

стење, пати... (Реве та стогне Днiпр широкий...) (1994: 18).
28 Чланак Ког ће нам врага ти ћесари? (1994: 6)
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(уривок), 1847) (2006: 82), Косач (Косар, 1847) (2006: 88), Кнегиња (одло-
мак из поеме) (Княжна (уривок), 1847) (2006: 90), Н. Н. (Тек ми трина-
ест замакло...) (Н. Н. (Мені тринадцятий минало..., 1847) (2006: 92–93), 
Н. Н. (О песме моје, о гласу худи...) (Н. Н. (О думи мої, о славо злая!, 1847) 
(2006: 94), Пољацима (Полякам, 1847) (2006: 95), Питамо једни друге 
немо... (Один у другого питаєм..., 1847) (2006: 96), Бог је иза врата држао 
секиру... (У Бога за дверми лежала сокира..., 1848) (2006: 98–99), За сун-
цем мали облак плови... (За сонцем хмаронька пливе..., 1848) (2006: 101), 
Закукала кукавица... (Заковала зозуленька..., 1848) (2006: 106), Не идући 
ноћу кући... (Не додому вночі йдучи..., 1848) (2006: 112–113), О Ускрс, не 
слами се... (На Великдень на соломі..., 1849) (2006: 115), Бројим у ропству 
дне и ноћи... (Лічу в неволі дні і ночі..., 1850) (2006: 116), Суђаја (Доля, 1858) 
(2006: 122), Подражавање 11. псалма (Подражаніє 11 псалму, 1859) (2006: 
127), О, људи! Људи несрећници!... (О люди! люди небораки!, 1860) (2006: 
135) и Дан пролази, ето ноћи... (І день іде, і ніч іде, 1860) (2006: 136). 

У новосадском часопису Стража 1878. објављен је чланак Е. И. 
Борисова под насловом Галички Малоруси и њина књижевност29, који 
даје податке од изузетног значаја о Малорусима, њиховом друштвеном 
и економском положају, али и првим назнакама књижевног покрета у 
Западној Украјини, пре свега Галицији, територији под влашћу Аустро-
Угарске.

У београдском журналу Побратимство30 1881. објављен је чланак 
Михајла Драгоманова Малоруска књижевност (у преводу с францус-
ког), који упознаје читаоце с украјинским народом, територијама које 
он насељава, популацијом коју броји, са самим језиком, традицијом, 
обичајима и веровањима украјинског народа, најзначајнијим делима 
украјинских писаца која су преведена на руски језик, како би их руски 
читалац, уопште, прочитао. За нас је од изузетног значаја део у коме нас 
М. Драгоманов упознаје са самом украјинском књижевношћу и њеним 
најзначајнијим представницима и писцима и њиховим делима, објавље-
ним до 1881. године.

У новосадском часопису Стражилово 1885. у рубрици Књижевне 
новости објављен је чланак Најновије из малоруске књижевности31, док су 
српски читаоци и наредних година (1886, 1887, 1888. и 1892.) могли да 
сазнају о најновијим дешавањима у тада актуелној украјинској књижев-
ности, која је наставила свој пут и развој после смрти Тараса Шевченка. 
Читаоцима је представљено стваралаштво прозаисте реалисте Панаса 
Мирног, обавештени су о смрти Миколе Костомарова, о зборнику мало-

29 Стража 1878: 116–122.
30 Побратимство 1881: 568-576, 622-629, 690–697.
31 Стражилово 1885: број 14, 4. април: 446–447.
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руских песама који је приредио чувени украјински композитор Микола 
Лисенко, о првом руском књижевнику међу Србима – Михајлу Козачин-
ском, са чијим доласком у Сремске Карловце 1734. године почиње раз-
вој српског драмског стваралаштва под утицајем његове драме Трагедија 
сиреч печалнаја повест о смерти последњаго царја сербскаго Уроша пја-
таго, и о паденији сербскаго царства, сачињена и произведена 1733. года в 
Карловце Сремском, о 400 буквара Теофана Прокоповича, пристиглих у 
Карловце 1724. године и 100 граматика Мелетија Смотрицког, о смрти 
Јакова Головацког и о гробу Ивана Мазепе, хетмана Запорошке војске. 

У Бранковом колу32 1902. објављена је новела Плава књижица 
(Синя книжечка, 1897) Васиља Стефаника (1871–1936) у изврсном пре-
воду Николе Николајевића с руског језика. Иако је преводилац превод 
извршио с руског, превод ништа није изгубио у односу на оригинал на 
украјинском језику, писан гуцулским дијалектом. Напротив! Преводи-
лац је својим одличним преводом у потпуности успео да дочара траге-
дију човека чији је живот испуњен болом и тугом.

Ову новелу превео је и мр Стеван Константиновић (2001: 69–71), 
заједно са још 31 Стефаниковом новелом, објављеним 2001. у Новом 
Саду у збирци Изабране приче Васиља Стефаника.

Исте године33 у изванредном преводу Славка Јеврића Јамене 
објављена је и новела Растанак (Виводили з села, 1897). 

У преводу Славка Јеврића Јамене објављен је и чланак Ивана 
Франка Малоруска литература34, у коме су представљени најосновнији 
подаци о малоруском (украјинском, рутенском) народу. Највећа па-
жња посвећена је украјинским писцима који стварају у ХIХ веку: Тара-
су Шевченку, Григорију Квитки-Основјаненку, Пантелејмону Куљишу, 
Миколи Костомарову, Марку Вовчоку, Ивану Левицком, Панасу Мир-
ном, Александру Кониском, Михајлу Драгоманову, Маркијану Шаш-
кевичу, Јурију (Осипу) Феђковичу, Борису Хринченку, Олени Пчилки, 
Лесји Украјинки, Михајлу Павлику, Васиљу Шчурату, Осипу Маковеју, 
Наталији Кобринској, Олги Кобиљанској, Васиљу Стефанику, Лесу Мар-
товичу, Антуну Крушељницком, Михајлу Јакиву и Марку Черемшини. 

У београдским дечјим новинама Зорица 1902. објављена је при-
поветка из малоруског села Харита35 (Харитя, 1891) Михајла Коцју-

32 Бранково коло 1902: бројеви 34, 35, 36 од 5/18. IХ 1902: 1120–1122.
33 Бранково коло 1902: број 45 од 7/20. ХI 1902: 1425–1426.
34 Бранково коло 1902: година VIII, број 45 од 7/20. ХI 1902: 1426–1429.
35 Зорица 1902: 7-9, 29. У Народној библиотеци Србије часопис Зорица води се 

под сигнатуром П 214. Увидом de visu у наведени часопис утврдили смо да се у њему 
налази превод приповетке Харита Михајла Коцјубинског, али постоје само стране 7–9, 
29. стране нема, после 16. стране следи страна 79, тако да нисмо могли у потпуности да 
прочитамо наведени превод.
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бинског (1864–1913) у преводу Косаре Цветковић (1868–1953). Иако 
непотпун, превод прве две главе, које смо успели да прочитамо, верно је 
дочарао идеје М. Коцјубинског и веровања Харитје да Бог воли децу и не 
да им да страдају, захваљујући одличном преводу Косаре Цветковић.

У Новом Саду 1955. светлост дана угледала је приповетка Фата-
моргана, у сјајном преводу Владана Недића (1920–1975) с украјинс-
ког језика. Уз приповетку Фатаморгана (1955: 15–172), В. Недић даје и 
превод приповедака: Поклон за рођендан (Подарунок на іменини, 1912), 
Он иде (Він іде, 1906), На путу (В дорозі, 1907) и Интермецо (Intermezzo, 
1908). 

Радослав Пајковић у Антологији украјинске поезије 1979. ствара-
лаштво М. Коцјубинског представља преводима песама Као што од мра-
за цветови први... (1979: 37) (Як раннім морозом побитії квіти..., 1887), 
Ако се зрацима среће, ко звезде у сјају... (1979: 38) (Як променем щастя, 
спахнувши, засяють..., 1887), преводом фолклорних записа (1979: 38-
39) и пословица и изрека (1979: 39).

У Српском краљевском народном позоришту у Београду 1904. че-
тири пута изведена је драма из народног живота са певањем у пет чино-
ва На поселу (Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці, 1887) Михајла Ста-
рицког (1840–1904). Захваљујући дигитализованом фонду позоришних 
плаката Народне библиотеке Србије, увидом у плакате сазнајемо да су 
драму написали Др. Александров и Михаило Старицки. Музику је ком-
поновао Микола (Никола) Лисенко. Драма је преведена с малоруског 
језика. Режија је припала Н. Станојевићу. Представа је прво извођење 
имала у уторак, 24. фебруара 1904. Друго извођење било је у четвртак, 
26. фебруара, треће у суботу, 28. фебруара и четврто у недељу, 29. феб-
руара 1904. 

Иста драма На поселу Михајла Старицког поново је изведена у 
Смедеревском позоришту у сали Прве крагујевачке пивнице у четвртак, 
17. септембра 1909. На плакату је наведено „Оперета из руске народне 
прошлости у 5 чинова са играњем, по причи Маруше Шурај, написао Д. 
Александров и Спарицка од Лисанке превод с мало-руског. I чин „Ми-
ланка”, II чин „На поселу”, III чин „Рђав савет”, IV чин „Дејство цвећа”, 
V чин „Изненадна смрт.” Као главни ликови драме наведени су: газда 
стари Шурај, његова жена Вустја Шурај, његова кћи Маруша, и други, и 
имена српских глумаца, који су играли насловне улоге у драми. 

Историјском приповетком Захар Беркут (1882) Ивана Франка 
(1856–1916), објављене 1949. у преводу мр Александра Ђурића с рус-
ког језика, започиње српска „франкинијана”. 

Поезију И. Франка у Антологији украјинске поезије 1979. Радос-
лав Пајковић представио је преводима 9 песама: Химна (1979: 29–30) 
(Гімн, 1880), Грми! Ближи се благодатна непогода (1979: 30) (Гримить! 
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Благодатна пора наступає..., 1881), Не ћути, кад се притворно смеши 
(1979: 31) (Зоні Юзичинській, 1916), Декадент (В. Шћурату) (1979: 
31–32) (Декадент (В. Щурату), 1880), На суду (1979: 32–34) (На суді, 
1880), Semper idem! (1979: 34) (Semper idem!, 1880), Дај мени, земљо, ду-
бину твоје силе невиђене (1979: 35) (Земле, моя всеплодющая мати, 1880), 
Сикстинска мадона (1979: 35) (Сікстинська Мадонна, 1881) и Не могу 
заборавити! (1979: 36) (Не можу забути!, 1898).

У београдском часопису Књижевна реч (1994: 13) 1994. у прево-
ду проф. Миодрага Сибиновића објављенe су следеће песме И. Фран-
ка: Сонет (1880), Сикстинска мадона (Сікстинська Мадонна) (1881), 
Од чега песма живи? (Чим пісня жива?) (1884), Идеалисти (Ідеалісти) 
(1882), Ништа не тајих ја пред тобом... (1880), Кад су у сонете Данте и 
Петрарка... (Колись в сонетах Данте і Петрарка) (1889), Што ми дола-
зиш ту, у сну... (Чого являєшся мені у сні?) (1895).

У београдском часопису Мостови 1996. о сто четрдесетој годишњи-
ци песникова рођења, објављено је 8 песама И. Франка: Чиме живи песма 
(1996: 603) (Чим пісня жива, 1884), Смешан је свет! Још смешнији пес-
ник... (1996: 603–604) (Смішний сей світ! Смішніший ще поет..., 1881), 
Крив нисам што ми у песму туга леже... (1996: 604) (Не винен я тому, що 
сумно співаю..., 1880), Месече-витеже.. (1996: 604-605) (Місяцю-князу!..., 
1881), Не ћути када, помно накићена... (1996: 605), Каменоломци (1996: 
605–606) (Каменярі, 1878), Грми. Благодатног часа весник гуди... (1996: 
606–607) (Гримить! Благодатна пора наступає..., 1880) У море суза што 
их кривда глува... (1996: 607) (До моря сліз, під тиском пересудів..., 1880) 
у избору и преводу Луке Хајдуковића (1937–2007).

У збирци поезије Хучи Дњепар широки 1999. поред песама Чиме 
живи песма, Крив нисам што ми у песму туга леже..., Месече-кнеже... и 
Каменоломци у преводу Л. Хајдуковића нашле су се Песма генија ноћи 
(Пісня геніїв ночі, 1882) (1999: 77, 79), Парао гордо јастреб лазурни свод... 
(Плив гордо яструб в лазуровім морі..., 1878) (1999: 81), Од тада трећа 
нас година срела... (Від того дня вже другий рік пройшов..., 1880) (1999: 
83), Триолет (Тріолет, 1880) (1999: 85), Ја нисам, знај, варала тебе... 
(Я не лукавила з тобою..., 1880) (1999: 87), Поздрављам те, моја мила... 
(Будь здорова, моя, мила..., 1883) (1999: 89, 91), Главе без вида наш век 
проклињу... (Незрячі голови наш вік кленуть..., 1880) (1999: 93), Мојсије 
(Пролог) (Мойсей (Пролог) (1905) (1999: 101–105), Сикстинска мадона 
(Сикстинска мадона (1881) (1999: 107), Зони Јузичинској (Зоні Юзичинсь-

кій (1916) (1999: 109) и Semper tiro (Semper tiro (1906) (1999: 111–113).
У издању Српско-украјинског друштва у избору и преводу Л. Хај-

дуковића у Новом Саду 2007. објављена је збирка песама Песме И. 
Франка. У овој збирци објављене су већ раније објављиване песме у ча-
сопису Мостови 1996. и у зборнику Хучи Дњепар широки 1999.: Semper 
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tiro (2007: 41–43), Чиме живи песма (2007: 45), Крив нисам што ми у пе-
сме туга леже... (2007: 47), Парао гордо јастреб лазурни свод... (2007: 61), 
Од тада трећа нас година срела... (2007: 63), Н.Н. (2007: 67–69), Триолет 
(2007: 71), Ја нисам, знај, варала тебе... (2007: 73), Грми! Благодатног 
часа весник гуди... (2007: 93), Зони Јузичинској (2007: 101), И море суза, 
што терет осуда.... (2007: 107), Смешан је свет! Још смешнији песник... 
(2007: 111), Главе без вида наш век проклињу... (2007: 113), Каменолом-
ци (2007: 119–121), Месече-кнеже... (2007: 131), Песма генија ноћи (2007: 
133–135), Сикстинска Мадона (2007: 147). Први пут објављене су сле-
деће песме: Моме читаоцу (Мойому читачеві, 1905) (2007: 31), Поезија 
(Поезія, 1893) (2007: 33–35), Песнику (Співакові, 1888) (2007: 37), Епи-
лог, Посвећено русинско-украјинским сонетистима (Епілог, Присвячено 
русько-українським сонетярам, 1893) (2007: 39), Црвена калино, зашто 
земљи бежиш?.. (Червона калино, чого в лзі гнешся?.., 1895) (2007: 51), 
Јавор зелени, јавор зелени... (Зелений явір, зелений явір..., 1895) (2007: 53), 
Ој, девојко, драж бисерног зрна (Ой ти, дівчино, з горіха зерня..., 1895) 
(2007: 55), Очи су твоје као море... (Твої очі, як те море..., 1883) (2007: 
57), Ах, када бих музичар био... (Ах, коб я був музикантом..., 1878) (2007: 
59), Газела (Газеля, 1884) (2007: 65), Ја ћу да живим јер хоћу да живим!.. 
(Я буду жити, бо я хочу жити!.., 1880) (2007: 75), Она је умрла! Чуј! Бам! 
Бам-бам!.. (Вона умерела! Слухай! Бам! Бам-бам!.., 1896) (2007: 77–79), 
Бескрајно поље под снежном пеленом... (Безмежнеє поле в сніжному завою..., 
1886-1893), (2007: 81), Епилог (Епілог, 1893) (2007: 83), Vivere memento 
(1883) (2007: 87–89), Завиј, ветре, гором... (Вій, вітре, горою..., 1880) 
(2007: 91), Земљо, моја свеплодоносна мати... (Земле, моя всеплодющая 
мати..., 1880) (2007: 95), Не, обзира не имасте ни сене!.. (Ні, ви не мали 
згляду надо мною!.., 1889) (2007: 97), Претешко је век свој котурати... 
(Тяжко-важко вік свій коротати..., 1878) (2007: 99), На тебе, судбино, не 
жалим се... (Я не жалуюся на тебе, доле..., 1886-1893) (2007: 103), Као из-
гнаник, стран туђини... (Неначе вигнанець з чужини..., 1898) (2007: 105), 
Што вук овцу коље – жал је, не чудо... (Що вовк вівцю їсть – жалко, та не 
диво..., 1889) (2007: 115), Као тврдо железо чудне снаге... (Як те залізо з 
силою дивною..., 1880) (2007: 117), У снима младости жустро тражимо... 
(В снах юності так сквапно ми шукаєм..., 1880) (2007: 123), Чун (Човен, 
1880) (2007: 125–127), Над мудрошћу нема другара... (Немає друга понад 
мудрість..., 1897) (2007: 137), Кажа о лепоти (Притча про красу, 1897) 
(2007: 139–143), Кажа о радости и тузи (Притча про радість і смуток, 
1897) (2007: 145) и Веје, веје, веје снег... (Сипле, сипле, сипле сніг..., 1895) 
(2007: 149). 

Л. Хајдуковић представио је Франково стваралаштво и у врбаском 
часопису Траг 2007.: Од чега песма живи? (2007: 109), Сикстинска мадо-
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на, Модерне (2007: 110), Идеалисти, а у преводу проф. М. Сибиновића 
објављена је песма Ништа не тајих ја пред тобом... (2007: 111).

Прва и једина збирка Ломикамен изабраних 49 песама велике 
украјинске песникиње и списатељице, Лесје Украјинке (1871–1913), 
објављена је у Пожаревцу у издању књижевног часописа Браничево 
1971. о 100-годишњици песникињиног рођења. Збирку је приредио Ми-
лан Николић (1935–2003), познати публициста, књижевник и прево-
дилац, аутор већег броја књига поезије и позоришне критике. Поезију 
Л. Украјинке на српски језик превели су Десанка Максимовић, Јован-
ка Хрваћанин и Милан Николић. Десанка Максимовић аутор је сле-
дећих 29 превода: Нада (1971: 11) (Надія, 1880), Сафо (1884) (1971: 12), 
Бахчисарај (1971: 17) (Бахчисарай, 1891), Кућица Надсонова у Јалти 
(1971: 18–19) (Надсонова домівка в Ялті, 1891), песама из збирке Ме-
лодије (Мелодії, 1893-1894): Ноћ је била тиха и тамна (1971: 29) (Нічка 
тиха і темна була...), Не певајте ту песму (1971: 30) (Не співайте мені 
сеї пісні...), Гори срце моје, варница горућа (1971: 31) (Горить моє сер-
це...), Опет пролеће и наде (1971: 32) (Знов весна і знов надії...), Душа ми 
тугује и пати (1971: 33) (Дивлюсь я на яснії зорі...), Стајах ослушкујућ’ 
пролећа час (1971: 34) (Стояла я і слухала весну...), Ја бих песма хтела да 
будем (1971: 35) (Хотіла б я піснею стати...), Као спокојан, широк покри-
вач (1971: 36) (То була тиха ніч, чарівниця...), Тренутак очаја (1971: 38) 
(Хвилина розпачу, 1896), Мотив из Мицкијевића (1971: 40) (На мотив з 
Міцкевича, 1893), Догоди се у детињству... (1971: 41) (Як дитиною, бу-
вало..., 1897) Југовог снега рупчићи поцепани (1971: 44) (Талого снігу пла-
точки сивенькії, 1900), Сужањ (1971: 48–50) (Бранець, 1903), песама из 
збирке Путовање к мору (Подорож до моря, 1888): Збогом Волине, мио ми 
по сто пута! (1971: 56) (Прощай, Волинь! прощай, рідний куточок!), Све 
даље! К’о у закрпама плахте (1971: 57) (Далі, все далі! он латані ниви...), 
Дивна Украјино! Подоље! (1971: 58) (Красо України, Подолля!), Пробуди-
ло се сунце, сунце драго (1971: 59) (Сонечко встало, прокинулось ясне...), 
Како је град велик, домови висоци (1971: 60–61) (Великеє місто. Будинки 
високі...), Град спарни напуштам овог часа (1971: 62–63) (Далі, далі від 
душного міста!), Ој, у јасном небу сунце већ високо (1971: 64–66) (Ой ви-
соко сонце в яснім небі стало...), Већ сунце седа, не пали (1971: 67) (Вже 
сонечко в море сіда...), Пут престаје скоро (1971: 68) (Кінець подорожі...), 
Одговор (1971: 70) (Відповідь, 1893-1894), Напев (1971: 71) (Заспів, 1891) 
и Вила посестрима (1971: 72–80) (Віла-посестра, 1901). Милан Нико-
лић превео је следећих 15 песама: Имам једну звезду (1971: 13) (Єсть у 
мене одна..., 1891), Сјај вољене звезде (1971: 14) (Моя люба зоря ронить в 
серце мені..., 1891), Разбијена чаша (1971: 15) (Розбита чарка, 1891), Ос-
вит (1971: 16) (Досвітні огні, 1892), песме из збирке Седам струна (Сім 
струн, 1890): DO (Химна. Grave) (1971: 20) (DO (Гімн), RE (Песма. Brioso) 
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(1971: 21) (RE (Пісня), MI (Успаванка. Apreggio) (1971: 22) (МІ (Колиско-
ва), FA (Сонет) (1971: 23), SOL (Rondeau) (1971: 24), LA (Nocturnе) (1971: 
25), SI (Settina) (1971: 26), Елегија за мој пијанино (1971: 27–28) (До мого 
фортепіано, 1890), Музи (1971: 37) (До музи, 1894), Давно време кад сам 
пропевала (1971: 39) (На вічну пам’ять листочкові, спаленому приятель-

ською рукою в непевні часи, 1896) и Ко каже да сам нејака? (1971: 53) 
(Хто вам сказав, що я слабка..., 1911). Јованка Хрваћанин превела је 
4 песме Л. Украјинке: Одломци из писма (1971: 42–43) (Уривки з лис-
та, 1897), Дим (1903) (1971: 45–47), Натпис на развалини (1971: 51–52) 
(Напис на руїні, 1904), Не бојим се гробља (1971: 54–55) (Люди бояться 
вночі кладовища..., 1904) и Као Магдалена (1971: 69) (То, може, станеть-

ся і друге диво..., 1900).
Радослав Пајковић за своју Антологију украјинске поезије ода-

бира и преводи 8 песама Л. Украјинке: Похођења (1979: 45–46) (Завітан-
ня, 1888), Тако сам проживела целу дугу зиму... (1979: 47) (Так прожила 
я цілу довгу зиму, 1897), Заборављена сенка (1979: 48–49) (Забута тінь, 
1898), Природи (1979: 49–50) (До натури, 1889), Кроз плач, и уздах, и ри-
дања... (1979: 50) (Скрізь плач, і стогин, і ридання..., 1890), Предјутарњи 
огњеви (1979: 50–51) (Досвітні огні, 1892), Не вечнују памјат писму којег 
пријатељска рука спали у час тешки (1979: 51–52) (На вічну пам’ять 
листочкові, спаленому приятельською рукою в непевні часи, 1896) и Епи-
лог (1979: 52–53) (Епілог, 1911).

Стваралаштво Ивана Котљаревског (1769–1838) први је пред-
ставио Радослав Пајковић 1979. преводима одломaка из Енеиде (1979: 
13–14) (Енеїда, 1842) и Наталке Полтавке (1818) (1979: 15–16), а затим 
и проф. М. Сибиновић преводима одломака из Енеиде (2002: 101) и по-
еме Зашто је вода мутна, да од олује није? (Чого ж вода каламутна, чи не 
хвиля збила?, 1819) (2002: 103)

Стваралаштво Панаса Мирног (1849–1920), изузетног писца реа-
листе, аутора социјално-психолошког романа, многих приповедака, но-
вела, драма и комедија, Радослав Пајковић у Антологији украјинске 
поезије 1979. српским читаоцима представља преводима песама: Сиро-
та сам ја... (1979: 25) (Сиротина ж я, 1864), Трулог срца и гњиле коре... 
(1979: 25) (З трухлим осередком, гнилою корою) и Музи (1979: 26–27) (До 
музи, 1885).

У наведеној антологији Р. Пајковић први представља стварала-
штво Павла Грабовског (1864–1902) преводима 5 песама: Дајте! (1979: 
41), Пуста (1979: 42), Досада бескрајна, срце згасло... (1979: 42), Сироти 
(1979: 43) и Овде и тамо (1979: 43). 

У двојезичној Антологији украјинске поезије XVI-XX век 2002. у 
преводу проф. М. Сибиновића објављена је поезија украјинских пес-
ника романтичара: Левка Боровиковског (1806–1889): Убиство (Убійс-
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тво) (2002: 107) и Акерманске степе (Акерманські степи) (2002: 109), 
Виктора Забиле (1808–1869): Ветар завија низ поље... (Гуде вітер вель-

ми в полі) (2002: 113), Маркијана Шашкевича (1811–1843): Очај (Роз-
пука, 2002: 117) и Драгој (До милої 2002: 119), Амвросија Метлинског 
(1814–1870): Брестићу (В’язонько) (2002: 123), Олександра Афанасје-
ва-Чужбинског (1816–1875) Опроштај (Прощання, 1855) (2002: 161) и 
Степана Руданског (1834–1873) Нису моје ноге (Не мої ноги) (2002: 173) 
и Жалостиви дијак (Жалібний дяк) (2002: 175).

Судбина и историја српског и украјинског народа веома су блиске 
и сличне. То не потврђују само наше историје, већ и наше књижевности. 
У време словенске ренесансе, у раздобљу романтизма, украјински пес-
ници одушевљавају се српским јуначким епом, преводе српске народне 
песме на украјински језик, дивећи се оригиналности и лепоти српског 
језика и наслеђа српског народа. Српски романтичари у својој идеоло-
гији све се више окрећу словенским књижевностима, највише руској, 
а преко ње, директно или индиректно и украјинској. Узајамни процес 
рецепције у српској и украјинској књижевности почиње 50-их година 
ХIХ века и са краћим прекидима траје до данашњег дана. Захваљујући 
побројаним преводиоцима и углавном успешним преводима српским 
читаоцима представљено је стваралаштво најзначајних украјинских пи-
саца ХIХ века и доследно су им пренете њихове идеје, размишљања и 
надања.
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Tanya Gaev

HISTORY OF RECEPTION OF UKRAINIAN LITERATURE OF XIX CENTURY 
IN SERBIAN CULTURE (SINCE 1866)

Summary

In Serbian culture translations from the Ukrainian literature of the XIX 
century are not so numerous, but they are present with longer or shorter inter-
ruptions, starting from 1866 to the present day. Shorter translations are mostly 
published: stories, novels, poems, as well as articles devoted to Ukrainian literature 
and its prominent writers. Some translations are presented for the first time, while 
most are re-printed, or taken from journals published in the XIX century. In the 
paper we will list the most prevalent Ukrainian writers and their works in transla-
tion, published in the periodical and collections in the Serbian language.
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