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НОВОГРЧКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ Y СРПСКОМ ПРЕВОДУ

M. CrojaHOBHh, Антологией новогрчког народног песништва, Српска кн.и-

жевна задруга, Београд 1991.

Y cepnJH антолопце Српске

кн>ижевне задруге об]авл>ена je

збирка новогрчких народних пе-

сама у изберу и преводу српског

неохеленисте М. Стсцановипа, на-

V чног саветника Балканолошког

института у Београду. Сго)ановип

се веЬ другу деценщу са запа-

женим успехом бави компаратив-

ним cryAHjaMa y области истори]е

кньижевности балканских народа,

српске и грчке народне noesnje

посебно. Требало je, дакле, да

протекне готово з'едан миленщум

ла би ce nojamiAü ¡t-лпа оваква

антологииа новогрчке народне по-

esHJe код Срба, док he грчки чи-

талац морати join да сачека свог

преводиоца српске народне песме.

По CBOjoj композиции ова ан-

lOAornja има сне одлике проми-

шл>ено ураЬене збирке на узори-

ма грчких лаографа Н. Г. Поли

тиса, Д. Петропулоса, Г. Спири-

дакиса и других. Преводи чине

средишни део антолорце измеЬу

прегледног и садржа^ног предго-

вора — Новогрчко усмено пес-

шиитво и наука о фолклору —

лаографща и веома драгоценог

поговора — Грчке народне пе

сме у српском преводу. Од не

малог 3Ha4aja за бол>е разумева-

»е грчке народне културе дата

су и прегледна o6jamH,e»a pea-

AHJa Koja ce односе на лична

имена, географске noJMoae и ма-

н* познате речи — архаизме,

(нео)хеленизме и турцизме.

Y предговору Становий не

даje искл!учиво cBoja размишлл-

н,а о грчко] пароли'».] песми, о

простору и времену н>енога на-

станка, о поетским и естетским

одликама, како je то yo6n4ajeHO.

За то je имао веома jaK и ори-

гиналан разлог садржан у оства-

рен,у властите iiAeje да у прика-

зивашу грчког народног песни

штва покаже joui и домете грч

ке фолклористике и н>ене Haj6oA,e

представнике, пре свега, иако

нису изостали ни написи и раз-

мишл.ан>а других познавалаца

грчке народне музе. Компаратив

но су jom наглашена тематско-

-cижejнa и мотивска прожиман>а

у стиховима српског и грчког на-'

родног певача, док се морфоло-

raja неохеленског jaMncKor сти

ха noKasyje у CBOJ CBOJOJ слрже-

ности преношен>а у TpoxejcKy

природу српског je3H4Kor израза.

Насупррт paHHJoj претежно

мешовшо) основа KAacH^HKaunje

CTojanoBHh ce, „Aajytm предност

тематскскиже^ним и AorabajHUM

токовима у песмама", одлучио „за

следеКи редослед у овом изберу

грчке усмене песничке TpaAHimje:

акритске песме, паралоге (бала-

де), HCTOpnjcKe, клефтске, л>убавне

песме и поскочице (дистиси),

свадбене песме, успаванке — л>у-

Л1ушанке, печалбарске песме и

тужбалице".

Y сваком од ових циклуса

песама читалац he Hahn öpojne

занимливости од оних чисто кн.и-

жевних и мотивских до поетских

приказа исторн^ских л икона и на-

ционалнс-ослободилачких покре-

та. Тако се у акритским песма

ма пева и о Србима, у парало-

гама — о npOAaTOJ невести и зи-

дан>у моста (мотив узиЬивахьа);

меЬу HCTopiijcKHM песмама je и

она о XaJAyK-BeA>KOBOM саборцу

.ДоргаЬу"; у JCAHOJ клефтско}-

-xaJAY4Koj песми пимшьс се и

КараЬорЬе — вожд првог српског

устанка, за]сдио са DAHCCJCM

Андруцом, jeAHHM од воЬа у грч-

ком устанку за ослобоЬенл (1821).

Y осталим песмама — од л>убав-

них до тужбалица — преовлаЬу-

jy, наравно, лирски и жaлoпojни

тонови. Укратко, свеколики са-

лржи]и грчких народних песама

сложени су метрички у изворном

стиху, претежно у грчком jaMn-

ском петнаестерцу и то je свака-

ко naJAUA.n домет ове к и.иге и

самог преводиоца.

Зоанис А- Пападрианос
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