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РА З Г О В ОР

АЛА ТА ТА РЕН КО, ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

ПО ЛИ ФО НИ ЈА ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КЕ ТИ ШИ НЕ

Раз го вор во ди ла Је ле на Ка лај џи ја

По вод раз го во ра са Алом Та та рен ко и Зден ком Ва лент Бе лић 
је ис ти ца ње зна ча ја пре во ди ла штва у раз ме ни да ро ва кул ту ра, 
њи хо во бо га ће ње и ши ре ње, али јед на ко та ко и бе ле же ње у ди ја хро
ни ји два пот пу но спе ци фич на, нео бич на, а – по ка за ло се – неоп ход на 
жен ска име на на по те зу, при мар но, пре во ди ла штва, али и те о ри је 
књи жев но сти, као и њи хо вог ин ди ви ду ал ног ау тор ског из ра за у 
ле пој књи жев но сти. Ала Та та рен ко као жи ва чвр ста спо на укра
јин ске и срп ске кул ту ре, јед на ко као и Зден ка Ва лент Бе лић сло
вач ке и срп ске кул ту ре, али и њи хо вих ре ци про ци те та, отва ра ју 
свет сво јих пре во да и ис тра жи ва ња по ка зу ју ћи не зи мер ну вред ност 
и по тре бу ква ли тет них пре во да, спо ља шње те шко ће и уну тра шње 
ра до сти док пре та чу из јед не књи жев но сти у дру гу пло до ве сво га 
ра да. 

Ала Та та рен ко по себ но нас за ду жу је ак тив ним пра ће њем до
ма ће са вре ме не сце не, али и од ва жном ди сер та ци јом ко ја је штам па
на као По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер ни зма. Као ле ги
тим на на след ни ца па ви ћев ског чи та лач ког ока (Из чи ста не ми ра), 
кре ћу ћи се за ча ра ним тро у гло ви ма пи са ња, ме сти ма су сре та чи та ња, 
пре во ди ма Ки ша, Па ви ћа, Пе ки ћа, Ан дри ћа, Ср ди ћа, Кец ма но ви ћа, 
Ог ње но ви ће ве, за уздар је до но си Ан дру хо ви ча, али и из ван ред но 
зна чај ну Ан то ло ги ју укра јин ске пост мо дер не при по вет ке. Да је 
реч о не ко ме ко ме срп ски је зик по ста је ха би тус тек на сту ди ја ма, 
до дат но за па њу је и по ка зу је са ко ли ко мно го љу ба ви и при вр же но
сти је опле ме ње на да ро ви тост Та та рен ко ве, ко ја по ста је ак тив ним 
и не за мен љи вим де лом на ше књи жев но сти. Тре нут но се и бро ји 



756

уз нај те ме љи ти је про у ча ва о це нај ком плек сни јих до ма ћих ау то ра, 
Па ви ћа, Цр њан ског, Ки ша...

Зден ка Ва лент Бе лић, док то рант ки ња на Ка те дри есте ти ке 
Уни вер зи те та Ко мен ског у Бра ти сла ви, књи га ма Ими гран ти у Ва
ви лон ској ку ли и Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа у нај ма њу ру ку по
ка зу је сво је ла год но кре та ње у те о ри ји и прак си умет но сти ре чи. 
Као уред ни ца ча со пи са Но ви жи вот по ка зу је се као вр сни чи та лац 
кул ту ре ко ју же ли да ужи ва. Име ко је је пре по зна тљи во по не жном 
шти мун гу, али пе ра оштр ог до са мог кр ва ре ња за исти ну, ко ју чи
та мо као вред ност, а ко јем мо же мо за хва ли ти што га има на мно го 
ме ста и све ви ше и на нај ра зли чи ти је те ме. Оне те ме ко је уз књи
жев ност има ју кул ту ро ло шку по тку, с освр том на дру ге умет но сти, 
пре вас ход но те а тра. Упра во као ди ја лог све то ва у јед ном уму, ра дом 
да то ши ро ко гру до по де ли са жуд ни ма чи та ња. Ал ба ха ри, Ђе рић, 
Ар се ни је вић, Да вид, Пи шта ло с јед не, а Хру шов ски, Хво рец ки, 
Ком па њи ко ва, Ми та на, Шим ко, Де мак, Ба лаж, Бу дин ски с дру ге 
стра не, са мо су не ка име на уз ко ја Зден ка Ва лент Бе лић у не пре кид
ном то ку ства ра ња отва ра мо гућ но сти њи хо ве ко му ни ка ци је са 
чи та о ци ма.

У на ше до ба, до ба, по јед но ста вље но ре че но, де кул ту ре, на ше 
са го вор ни це сво јим дам ским, го то во ели ти стич ким при су ством, 
опо ми њу да је кул ту ра ви ше не го мо гу ћа, пре ко по треб на и ну жна, 
али и под се ћа ју да је за њу по треб но мно го чи та ња, мно го тра га ња, 
мно го ра да на лич ном кул тур ном иден ти те ту и бес крај но мно го 
љу ба ви за све то. У про ми шља њи ма о кул ту ри у ко јој оби та ва мо 
и у ко јој се кре ће мо, ко ју чи ни мо или тро ши мо, на ме ће се она не ис
тра же на зеб ња ко ја зна да та мо не где у на став ку ва ви лон ског не
спо ра зу ма, где по чи ње не по зна ва ње омо гу ће но је зи ком, као ба ри
је ром или жуд њом, ипак, кул ту ра у ом ни бу су је сте да ле ко, да ле ко 
ви ше, да ље, ши ре, ду бље од оно га што је сна га по је дин ца у њој. А 
та сна га је сло бо да кре та ња у оно ме што је до ступ но ње го вом разу
ме ва њу. И он да сва ко од нас по ста је кри стал, ста кле на пер ла у игри 
еру ди ци ја, раз го во ри ма ко ји се мно же и ди шу, кул ту ра по ста је и 
са ма то – игра, али она игра ко ја по зна је сло бо ду. Истин ску сло бо
ду. Да би гра ни ца иза ко је су не пре глед на по ља умет но сти ре чи 
би ла ствар из бо ра по је дин ца, а по ља до ступ на у сва ком тре нут ку 
по сто је ком по зи то ри кул ту ре – пре во ди о ци, они ко ји пра ве ком
би на то рич ке ва ри јан те отво ре но сти све то ва јед них ка дру ги ма. 
Они су не ми Ор фе у си ко ји пе ва ју мно го гла сно. Уз то, са ма ми сти ка 
не по зна тог је сте она истин ска глад спо зна је на ко ју је чо век про пет 
пе ну ша вим вр хо ви ма та ла са сло бо де ко ји се ни ка да не раз би ја ју, 
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већ веч но др же ру ке ши ро ко отво ре не у за гр љај са не бе си ма. У 
по чет ку бе ше Ло гос. А за бу не у је зи ку мо жда ни ка да ни је ни би ло. 

Је ле на Ка лај џи ја: Пре во ђе ње књи жев но сти не мо же из о ста
ви ти пре во ђе ње кул ту ре, али на ко ји на чин: из са мог де ла ко је се 
пре во ди као идеј ност са мог ау то ра, или је по треб но ту кул ту ру 
на још не ки на чин про жи ве ти? Ула зак у по е ти ке пи са ца као по се
бан на пор: ко ли ко је мо гу ће оста ти у гла су са мог ау то ра, не на
пра ви ти по ли фо ни ју са сво јим? Слу чај Ви на вер.

Ала Та та рен ко: Пи та ње је сло же но, јер се ра ди не са мо о 
„пре но ше њу” де ла у но ву кул ту ру већ о ње го вом „пре са ђи ва њу”. 
Ако же ли мо да за жи ви у но вој кул ту ри, пре ве де ни текст мо ра да 
бу де до вољ но „ег зо ти чан” и ори ги на лан да при ву че ин те ре со ва ње 
чи та ла ца ко ји та кав текст не на ла зе у сво јој кул ту ри. Исто вре ме но, 
пре ве де ни текст тре ба да бу де до вољ но бли зак но вом чи та о цу да 
по же ли да га до жи ви у чи та њу. Да, идеј ност (кул тур на обе ле же ност) 
де ла и ау то ра ко ја је при сут на на екс пли ци тан или им пли ци тан 
на чин, али и до жи вљај пре во ди о ца ко ји тре ба да осе ћа до нај фи
ни јих ни јан си текст ко ји пре во ди. А он да да га пре ко ди ра ка ко би 
за жи вео у но вом је зи ку, са чу вав ши нај ну жни ји ДНK ко ји га чи ни 
не по но вљи вим. Ула зак у по е ти ку пи сца сма трам нео п ход ним. 
Тре ба на сто ја ти про у ча ва ти је до тан чи на, стил ских и по е тич ких. 
Пре во ди лац нај че шће мо ра да за бо ра ви на свој глас док пре во ди 
глас свог пи сца. Те жи мо да са чу ва мо бо ју тог гла са, а не са мо из
го во ре не ре чи. Зар би би ло у ре ду да сви пи сци ко је пре во ди мо 
(по себ но кад се ра ди о књи жев ни ци ма не по но вљи вог, осе буј ног 
гла са!) про го во ре на исти на чин? То би би ла, по ме ни, огром на 
ште та! Ми слим да пре во ди лац тре ба да се од рек не (за вре ме пре
во ђе ња!) же ље да се чу је. Нек се чу ју ау то ри де ла! На рав но, по сто
је „не пре во ди ва де ла”, ко ја се мо гу са мо пре пе ва ти. Он да глас и 
на дах ну ће пре во ди о цапе сни ка до ла зе до из ра жа ја. Kао што ре че 
је дан кла сик, пре во ди лац по е зи је је ау то ров ри вал.

Пре во ди лач ки узо ри? 

Зден ка Ва лент Бе лић: Не бих мо гла да ка жем да је угле да ње на 
дру ге пре во ди о це био је дан од основ них мо ти ва ко ји су ме на ве ли 
да би рам пре во ди ла штво као до ми нант но по ље про фе си о нал ног 
опре де ље ња. Би ла је о у нај ве ћој ме ри по тре ба за ко му ни ци ра њем 
са књи жев ним тек стом, ко ја за ме не и данда нас има ме ди та тив ну 
и ка тар зич ну функ ци ју. Kао и по зо ри ште. Про стор у ком се ре
лак си рам и раз го ва рам са све том иде ја, ма ште и ма ги је. Из ове 
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уну тра шње по тре бе про ис те као је то ли ки број пре ве де них де ла, не 
из же ље да се оства рим или до ка жем. За ус пи ња ње на дру штве ним 
ле стви ца ма слу же не ке дру ге про фе си је. Али при зна јем да су већ 
та да не ка име на у ме ни бу ди ла искре но по што ва ње и има ла сам 
ве ли ку же љу да их лич но упо знам или да са њи ма са ра ђу јем, по
пут: Би сер ке Рај чић, Пе тра Ву ји чи ћа, Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа, 
Бо ја не Kовачевић Пе тро вић или Але Та та рен ко. 

Да ли сте он да пла ни ра ли да по ста не те пре во ди лац или је 
та ко од лу чио слу чај ко ме ди јант?

Зден ка Ва лент Бе лић: Ни сам све сно пла ни ра ла, али ни је био 
ни слу чај ко ме ди јант. Тај по зив се ду го не све сно де фи ни сао сам, 
све док се ни је ис кри ста ли сао. То је она си ла ко јој се не мо же те 
од у пре ти. Пре во ђе ње ме је при вла чи ло као маг нет. Мно го пре не го 
што сам узе ла да пре во дим пр ву књи гу, чи та ла сам књи гу Ан то на 
По по ви ча Те о ри ја умет нич ког пре во да. То је би ло, ре ци мо, на дру
гој го ди ни сту ди ја, што је та да мо јим про фе со ри ма би ло ја ко необич
но, ве ро ват но ни су на ви кли на ини ци ја ти ву сту де на та у том сми
слу. Се ћам се за тим лет ње шко ле САС, у Бра ти сла ви ’97, у окви ру 
ко је сам ода бра ла пре во ди лач ки смер. Ни сам та да зна ла да ли ћу 
се ти ме за и ста ба ви ти, али ме је то да ле ко ви ше при вла чи ло не го 
да че ти ри не де ље би стрим гра ма ти ку и пра во пис – ве ру јем да бих 
умр ла усред де кли на ци ја и кон ју га ци ја. Уз гред, овог ав гу ста ће 
мо ја ћер ка би ти јед на од уче сни ца САСа и не ка ко же лим да ве
ру јем да у то ме има не ке пред о дре ђе но сти.

Ко ји пи сац је и ка да обе ле жио Ваш ула зак у књи жев ност?

Зден ка Ва лент Бе лић: Прет по ста вљам да се пи та ње од но си 
на ра но чи та лач ко ис ку ство – ко ја књи га га је ме ђу пр ви ма обе ле
жи ла и усло ви ла да ље ба вље ње књи жев но шћу. У нај ста ри ја се ћа
ња спа да књи га Зо вем се Арам Ви ли је ма Са ро је на, али и књи ге из 
еди ци је „Пла ва пти ца”, са ко јом са до слов но од ра ста ла: Ма ри ја на 
мо је мла до сти, Ви хор пред вра ти ма, Kараван за Оре гон, Де да, 
во лим те итд. Али ми слим да је то пр вен стве но би ла оп шта ат мо
сфе ра бо га те та ти не би бли о те ке у ње го вој рад ној со би на спра ту 
на ше по ро дич не ку ће, у ко јој сам као де те нај ра ди је бо ра ви ла. Дру
гу де цу су у том ра ном основ но школ ском уз ра сту ски да ли са тре
ша ња и тра жи ли по ули ци, а ме не би нај че шће та мо за те кли.

Ала Та та рен ко: Вра та у књи жев ност од шкри ну ли су ми Ме ша 
Се ли мо вић и Ми лош Цр њан ски. О јед ном сам пи са ла ди плом ски 
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рад, о дру гом – док то рат, и оба пу та то је био мој из бор ко ји је дик
ти ра ла љу бав. А по че ла сам да пи шем књи жев не есе је и тек сто ве 
из чи ста не ми ра за хва љу ју ћи ау то ру Днев ни ка о Чар но је ви ћу. По
тра га за за го нет ком ју на ка тог ро ма на и за тај на ма ко је чу ва та 
не о бич на књи га по да ри ла ми је ра дост стра сне ко му ни ка ци је са 
тек стом. И то је био по че так пра ве ро ман се...

Ко ји пре вод је обе ле жио Ваш ула зак у пре во ђе ње?

Ала Та та рен ко: Ула зак у пре во ђе ње обе ле жи ла су два сјај на 
де ла: Ен ци кло пе ди ја мр твих Да ни ла Ки ша (мој пр ви пре вод са 
срп ског на укра јин ски) и Пер вер зи ја Ју ри ја Ан дру хо ви ча (мој први 
пре вод са укра јин ског на срп ски, у ко а у тор ству са Ми ле ном Ива
но вић). Те књи ге про ме ни ле су ми жи вот.

Зден ка Ва лент Бе лић: Пр во бе ле три стич ко де ло ко је сам пре
ве ла би ло је Слу чај офи ци ра Зе бор на Ја на Хру шов ског ко ји је об ја
ви ла Аго ра. Пре то га сам ра ди ла струч не књи ге и кра ћу про зу ко ја 
је об ја вље на у ча со пи си ма. Хру шов ски, екс пре си о ни стич ки сло
вач ки пи сац, је од 1909. до 1911. жи вео у Но вом Са ду и ра дио као 
слу жбе ник у бан ци и ве ру јем да је и ова чи ње ни ца до при не ла да се 
од лу чим за ње га. То је при ча ау стро у гар ског вој ни ка ко ји је уме сто 
ср ца имао про те зу, што је ме та фо ра без о се ћај но сти ко ја до во ди 
до тра ге ди је. Умро је у го ди ни мог ро ђе ња. Ме ни је по себ но ва жна 
би ла ре че ни ца ко јом се ро ман за вр ша ва: „Ср це ми је ис пу ње но 
слат ким уве ре њем да ћу про на ћи оно што тра жим. То ли ко сам 
спо ко јан...” Од ра жа ва ла је у том тре нут ку за до вољ ство спо зна је 
да ра дим пра ву ствар.

Да ли са ми би ра те књи ге ко је ће те пре во ди ти и шта је пре
суд но у том из бо ру?

Зден ка Ве лент Бе лић: Пу те ви ко ји ма књи жев на де ла до спе
ва ју до ме не и би ва од лу че но да се пре во де су за и ста ра зни, али у 
ве ли кој ве ћи ни су то де ла за ко ја се са ма од лу чим да ћу их пре
во ди ти. По не кад ми де ло пре по ру чи не ко од мо јих бли ских при
ја те ља – уред ни ка, кри ти ча ра, пи са ца или су, на при мер, део не ке 
еди ци је, по пут „Сто сло вен ских ро ма на” ко ју об ја вљу је Ар хи пе лаг, 
али и та да се са по ну ђе ног спи ска са ма од лу чу јем за при хва тљив 
на слов. При зна јем, не ко ли ко пу та се до го ди ло да сам пре во ди ла 
по ру че ну књи гу, али мо ја ис ку ство са та квим при сту пом ни је до бро. 
Муч но је ме се ци ма се ба ви ти не чи ме у шта искре но не ве ру је те. 
По го то во ако за то не ма те раз ло га, јер ме ни је пре во ђе ње не ка 
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вр ста до дат не или сло бод не ак тив но сти, ко ју ра дим на кон ре дов
ног по сла.

Зби р ка Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа, као про ми шља ње ства
ра лач ког чи на, још при де та ко син кре тич ка, шта тка: умет ност 
ре чи као књи жев ност у свом кон тек сту ал ном син кре ти зму при
сту па: пи сац, пре во ди лац, кри ти чар, сви они скуп но као чи та о ци?

Зден ка Ва лент Бе лић: Сва ка је књи жев ност раз го вор, то што 
је ин тим на по е зи ја пре све га раз го вор са мог са со бом не по би ја 
тач ност ове тврд ње. По тре ба да се ар ти ку ли ше кон ден зо ва ни, 
на го ми ла ни ми са о ни и емо тив ни ма те ри јал, ко ји из ну тра ства ра 
стра шан при ти сак. Сти хо ви у мом слу ча ју на ста ју као ре зул тат 
уну тра шњег ври ска, а тај ври сак че сто ни је ни је ни леп ни уго дан, 
ври сак ко ји све до чи о не сла га њу са све том у ком ну жно жи ви мо, 
но упр кос то ме вр ло че сто та по е зи ја има ме ди та тив ни ка рак тер 
и у њој се огле да бор ба ра ци о нал ног де ла би ћа и оног дру гог, то 
је те жња да се об у зда ју соп стве ни ира ци о нал ни по ри ви. Пи сац, 
пре во ди лац и кри чар, а до да ла бих и уред ник – сви су они на истом 
за дат ку: да про ту ма че чо ве ка и фе но мен по сто ја ња (текст, тки во, 
су бјект) и оно што га од ре ђу је (кон текст, фор ма, де ло), ка ко се би 
та ко и они ма са ко ји ма се ова књи жев на ко му ни ка ци ја оства ру је. 
Све је те сно по ве за но. Уз то бих до да ла ду го го ди шњи уред нич ки 
рад, ко ји је имао ви ше ути ца ја на ко нач но фор ми ра ње Ете ри за ци
је не го оста ле па ра лел не де лат но сти. Ра де ћи као уред ни ца тра га
ла сам за ин спи ра тив ним лич но сти ма, ов де пре све га ми слим на 
пи сце чи ји су раз го во ри ка сни је са бра ни у збор ни ку Ими гран ти у 
Ва ви лон ској ку ли, и кроз ви ше го ди шњу ин тен зив ну ко му ни ка ци ју 
са њи ма до спе ли смо до број них кон крет них од го во ра о иден ти те ту, 
пи са њу као та квом, о сми слу књи жев но сти, о оно ме што је смо и 
оно ме што ни смо. То је та прак тич на при ме на књи жев но сти ко ја 
је сво ју мак си мал ну учин ко ви тост по сти гла упра во кроз ди ја лог. 
Ми кро ко смос је ве о ма ва жан – од ре ђу је нас. Ми са ми смо че сто 
са мо ре флек си ја, као од раз сун ца на ас фал ту. Ни смо ни све сни ко
ли ко смо тек па сив ни ин стру мент ко ји има ону ин то на ци ју ко ју 
му од ре ди сре ди на. У том сми слу је ко му ни ка ци ја са овим вр сним 
ин те лек ту ал ци ма за ме не би ла по пут ма ги је – опи ја ње ете ром, али 
де ша ва ла се вир ту ел но и ван мог ствар ног фи зич ког кон тек ста. Ти 
су сти хо ви он да по слу жи ли као ку ки це ко ји ма сам се при др жа ла 
за тај про стор. 

По сто ји ли соп стве ни плод као су ви шак чи та ња, пре во ђе ња, 
кри ти ке?
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Ала Та та рен ко: О, и те ка ко по сто ји. Kад пре во дим вр хун ска 
де ла књи жев но сти, че сто исто вре ме но ства рам још је дан фајл да 
за бе ле жим за па жа ња, ко мен та ре, раз ми шља ња... То се де ша ва и 
кад чи там ле пе књи ге: осе ћам сил ну же љу да на пи шем о њи ма 
текст ка ко бих ис при ча ла о њи хо вој ле по ти – дру ги ма и са мој себи. 
Обич но би рам фор му есе јачи та ња. Усва ри, она би ра ме не. Нај че
шће пи шем о про зи, а ау то ри мо гу да бу ду ка ко кла си ци, та ко и 
са вре ме ни ци. Нај за го нет ни ји, а за то и нај под сти цај ни ји био је увек 
Ми лош Цр њан ски. Без ре зер вна ве ра у чу до књи жев но сти. По не
кад – страст. По не кад – игра. Сре ћом, има из у зе та ка!

Ко су ими гран ти у Ва ви лон ској ку ли? 

Зден ка Ва лент Бе лић: Kњига је на зва на по ме та фо ри чу ве ног 
пољ ског пре во ди о ца, есе ји сте и пе сни ка Ста ни сла ва Ба рањ ча ка, 
ко ји у за кључ ку свог есе ја о је зич кој по мет њи пи ше о ими грант ском 
син дро му Ва ви лон ске ку ле. То је ме та фо ра са вре ме ног дру штва 
али и књи жев ног пре га ла штва – на шег не ла ког али ду бо ко све сног 
усе ља ва ња у ша ро ли ки свет Ва ви лон ске ку ле ка ко би смо у ње му 
про на шли за јед нич ке по гле де на свет, за јед нич ке ми сли, ус по ста
ви ли раз у ме ва ње. У пр ви мах, реч Ва ви лон мо же да асо ци ра на 
не што не га тив но, стра но и не у спе шно, уза луд ни труд уну тар про
сто ра без мно го на де, ме ђу тим на шим ак тив ним од но сом пре ма 
људ ској раз ли чи то сти то све сно усе ља ва ње у Ва ви лон, и то ди ја
ло гом, пре во ди лач ким по сре до ва њем, али и уред нич ким пре по зна
ва њем и ини ци ја ти вом, ова ло ша си ту а ци ја се пре о кре ће у сво ју 
по зи тив ну су прот ност – ни је ло ше сту пи ти у свет дру гог и у про стор 
дру гих је зи ка. Сма трам да за хва љу ју ћи пре во ди о ци ма, из ме ђу оста
лог, Ва ви лон мо же би ти са свим при јат но ме сто за људ ски жи вот.

Ко ли ко се за и ста раз у ме мо?

Ала Та та рен ко: Ех, ко би то знао. Сва ки чи та лац до жи вља ва 
књи жев но де ло на свој на чин, а пре во ди лац је та ко ђе чи та лац. Све
сна сам да је тај до жи вљај тек ста су бјек ти ван, и да сва ка реч има 
сво је зра че ње, ко је по не кад ме ња ни јан су у је зи ку пре во да. Али 
– тре ба да па жљи во ослу шне мо текст, по ку ша мо да га раз у ме мо 
што ду бље. Да га осе ти мо и на ни воу нај фи ни јих сен ки зна че ња, 
и на ни воу емо ци ја ко је ра ђа. Ако у то ме успе мо, има шан се да нам 
се де ло отво ри...

Зден ка Ва лент Бе лић: За ви си од на ше же ље и од но са пре ма 
дру ги ма. Kада раз ми шља мо о од но су из ме ђу љу ди, мо же мо са 
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јед на ким пра вом да ин си сти ра мо на слич но сти ма или на раз ли
ка ма. Љу ди че сто ин си сти ра ју на раз ли чи то сти – лак ше им је да 
та ко раз у ме ју се бе. По ку шај мо да по сту па мо су прот но њи ма.

По сто ји ли не што као трај ни иза зов? Пре во ди ли сте мно ги
ма и у ори ги на лу не чит ког Па ви ћа, се ман тич ки и лек сич ки на сло
је ног? По сто ји ли по ли ти ка пре во ђе ња – оно што је пре ве де но су 
од шкри ну та вра та дру гој кул ту ри, оно што ни је ни кад то не 
до жи ви? 

Ала Та та рен ко: Спа дам у оне пре во ди о це ко ји има ју сво ју 
по ли ти ку пре во ђе ња. Од би ла сам не кад пр ву у мом жи во ту по ну
ду да пре ве дем књи гу за то што сам сма тра ла да тре ба пре во ди ти 
дру га чи ја де ла, де ла нај ви шег умет нич ког ква ли те та. И са да сма
трам да тре ба пре во ди ти нај бо ље, нај леп ше, нај ва жни је. Ако се за
љу бим као чи та лац у не ку књи гу, тра жим на чин да бу де об ја вље на 
у пре во ду, да по де лим ту љу бав са дру ги ма. При то ме не мо рам увек 
ја да бу дем пре во ди лац. Али ја ћу се том пре во ду сил но об ра до ва ти! 
Пре во ђе ње је са мо по се би иза зов. Же ља да се ис ка же не из ре ци во, 
да се до ча ра ча роб но, да се до жи ви фан та стич но. Те жња да пре во
ди лац пре не се сво ју оп чи ње ност тек стом на чи та о це свог је зи ка...

При по вет ка „Јед на смрт у Бе о гра ду” Ми ро сла ва Де ма ка 
на ста ла је екс клу зив но за на ше тр жи ште, и це ла зби р ка је по не ла 
по њој на зив. Та ко ђе, еди ци ја у ко јој је об ја вље на има свој зна ча јан 
кон текст. Да кле, сло жи ле су се све при ли ке ко је су за ко тр ља ле 
ка мен чић ко ји је отво рио је дан са свим спе ци фи чан књи жев ни 
пор трет. Са чи ме у исто ри ји књи жев но сти по ре ди те уво ђе ње 
Де ма ко ве по е ти ке као мо гу ћу чи та ју ћу оп ци ју срп ског чи та ли шта? 
Имаш ли још та квих иза зо ва?

Зден ка Ва лент Бе лић: Де ма ко ва при по вет ка „Јед на смрт у 
Бе о гра ду” је за и ста на пи са на у то ку на стан ка исто и ме не књи ге 
ко ју је об ја ви ла Град ска би бли о те ка Но ви Сад у еди ци ји „Пре во
ди”. Де мак је при чу сме стио у Бе о град 1683. го ди не и го во ри у њој 
о смр ти ве зи ра Kара Му ста фе ко ји је свој рат ни на у спех пла тио 
сви ле ним гај та ном. Оста ле при по вет ке из ове књи ге пред ста вља ју 
ре ка пи ту ла ци ју ње го вог 50 го ди на ду гог про зног ства ра ла штва. 
Циљ ове ко лек ци је у из да њу Град ске би бли о те ке је сте да про мо
ви ше ства ра ла штво зна чај них ма њин ских но во сад ских пи са ца, а 
ујед но да афир ми ше пре во ди ла штво и успе шне но во сад ске пре
во ди о це. Сме шта ње ове при че на Бал кан у тур ску сре ди ну асо ци ја
тив но је усло ви ло и стил и ну жно је во ди ло ка ан дри ћев ској ду гој 
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ре че ни ци и је зи ку ко ји оби лу је тур ци зми ма. Упра во при ли ком 
пре во ђе ња ове књи ге при ме ти ла сам и при ме ни ла не што спе ци
фич но на ре ла ци ји ова два је зи ка. Док срп ски је зик има че ти ри 
про шла вре ме на, а два бу ду ћа, у сло вач ком по сто ји са мо јед но про
шло и јед но бу ду ће вре ме. То је усло ви ло и кра ћу и ди на мич ни ју 
струк ту ру ре че ни це. Ако се сло вач ка ре че ни ца са мо пре сли ка на 
срп ски је зик – стил де лу је ја ко кон ци зно, све де но, од сеч но и ти ме 
до ла зи до сти ли стич ког по ме ра ња – са но ци о нал не струк ту ре ка 
екс пре сив ној. И то је че сто гре шка. Ако же ли мо да са чу ва мо сти
ли стич ка обе леж ја из вор ног тек ста у пре во ду, нео п ход но је да ко
ри сти мо све мо гућ но сти срп ских гла гол ских об ли ка – ка ко лич них 
та ко и не лич них. Ло ши пре во ди о ци са сло вач ког на срп ски – а 
има их на жа лост и пре по зна ће те их из ме ђу оста лог и по то ме – ко
ри сти ће са мо: пер фе кат, пре зент и фу тур пр ви – јер та ко пре сли ка
ва ју гло гол ску ор га ни за ци ју ори ги на ла. А упо тре бља ва ће та ко ђе 
из у зет но фре квент но ин фи тин тив уме сто пре зен та уз по моћ не 
гла го ле. Сма тра ла сам да „Јед на у смр ту Бе о гра ду” – из у зет но суп
тил на при ча о исто риј ским па ра док си ма ових про сто ра и људ ском 
стра да њу и ме ђу они ма ко је тра ди ци о нал но сма тра мо не при ја те
љи ма – за слу жу је да до би је стил до сто јан Ан дри ћа. 

Ка кав је то осе ћај пре во ди ти кла си ке? Кла си ци или де би тан
ти – има ли раз ли ке?

Ала Та та рен ко: Ми слим да не ма пра ви ла. Мо жда је у слу ча ју 
кла си ка те рет од го вор но сти пре во ди о ца још ве ћи, јер не сме мо да 
из не ве ри мо оче ки ва ња оба ве ште них чи та ла ца. И мо гу да се по ја ве 
про бле ми ако је кла сик жи вео дав но, и ње го во вре ме и сен зи би
ли тет знат но се раз ли ку ју од на шег. Он да тре ба про на ћи ту фи ну 
сре ди ну из ме ђу бу квал не тач но сти и су штин ске тач но сти. Са чу
ва ти па ти ну, али не и по ко ју нит па у чи не ко ја се у ме ђу вре ме ну 
на хва та ла на по је ди не ре чи, пој мо ве, сли ке... Са вре ме ни ке је лак ше 
пре во ди ти. Ма да, има и ме ђу њи ма пра вих кла си ка. Има и оних 
ко ји су би ли сјај ни де би тан ти. Пре во ди ти до бру књи жев ност је 
ла ко и те шко исто вре ме но. Ла ко због ле по те ко јом нас оба сја ва, 
те шко због те ре та од го вор но сти да ту ле по ту не по ква ри мо. 

Зден ка Ва лент Бе лић: Искре но ре че но, на по чет ку сам за зи
ра ла од то га. Сма тра ла сам да као млад и не ис ку сан пре во ди лац 
не би тре ба ло да по се жем за де ли ма ко ја су ка но ни зо ва на, да тре
ба ма ло сте ћи ис ку ство, пре во ди ти са вре ме не ау то ре, мла ђе пи сце 
чи ји је стил и је зик бли жи ва шој ге не ра ци ји, а тек ка сни је, ка да 
на у чи те да раз ли ку је те те сло је ве у син хро ном и ди а хро ном сми
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слу, тек он да се др зну ти на озбиљ ни је де ло – и то и да нас сма трам 
до брим при сту пом. Не знам ко ли ко ду го чо век тре ба да „ве жба” 
да би мо гао се бе да сма тра до вољ но ком пе тент ним, али ни у тој 
скеп си не тре ба пре те ри ва ти, али тре ба про на ћи онај жа нр, стил, 
пра вац ко ји нам нај ви ше ле жи. И не тре ба пре ви ше кал ку ли са ти 
са те о ри ја ма пре во да, јер јед на ко се мо же де лу на у ди ти. А ка да се 
чо век одо ма ћи у за на ту, он да је све да ље игра. Осе ћај је исти као 
ка да кла си ке чи та те, са мо ово га пу та уз чи та ње и ку ца те текст у 
но вом ко ду. Ме не то ре лак си ра. Не раз ми шљам ви ше то ли ко о 
њи хо вој ка но ни зо ва но сти, не го свом сна гом ужи вам у ми сли ма 
ко је ме опле ме њу ју. У том уну тра шњем опле ме њи ва њу и је сте нај
ве ћи бе не фит ово га по сла. 

Шта нај ви ше ра ду је у пре во ђе њу?

Ала Та та рен ко: Мо гућ ност да по де лим ра дост чи та ња сјај них 
де ла са зна ним и не зна ним чи та о ци ма. А тек тре ну ци кад чу јем 
да је књи га ко ју сам пре ве ла не ком по мо гла, не ког об ра до ва ла, а 
по не ког на ве ла да се за љу би у њу! Он да по ми слим на тре ну так да 
је ипак вре де ло. 

Зден ка Ва лент Бе лић: Сам рад. Про цес. По пут ме ди та тив не 
ре лак са ци је. При ја и са рад ња са дра гим љу ди ма, пи сци ма ко је це
ниш и ко ји ти при ја ју и као љу ди и као ства ра о ци, њи хо ва ин спи
ра тив на енер ги ја, ко му ни ка ци ја са из да ва чи ма ко је до жи вља ваш 
као по ро ди цу, он да је сва ка об ја вље на за јед нич ка књи га по пут че да 
а та си нер ги ја – ра дост за јед нич ких ак тив но сти – не мер љи ва је. 
А он да ра ду је и ди се ми на ци ја као све при сут ни прин цип у по зи тив
ним на сто ја њи ма. Јед на ус пе ла са рад ња во ди ка сле де ћој, јед но 
осво је но по ље отва ра но во итд. Ма ле по је...

Ста тус пре во ди ла ца, при ре ђи ва ча, уред ни ка и илу стра то ра, 
не у гле дан је, го то во не ви дљив... Де лу је да тек у но ви је вре ме до би
ја ју сво је пра во ме сто.

Зден ка Ва лент Бе лић: Пре во ди о ци су ма хом на ви дљи ви чи та
о цу. Чак и да по ку ша мо да оспо ри мо ову тврд њу на во де ћи име на 
по зна тих пре во ди ла ца, опет, ру ку на ср це, ко од нас зна на па мет 
без про ве ра ва ња да на ве де ко је на наш је зик пре вео Шек спи ра, 
Kафку, До сто јев ског, Му ра ка ми ја, Уел бе ка... Па би ло би их ма ло 
ако, уоп ште има та квих. Или ка да оде те у по зо ри ште – за пам ти те 
ре ди те ља и глум це, по не кад драм ског пи сца, пре во ди о ца ко ма да 
че сто не на ве ду ни на пла ка ту. Али то про сто тре ба при хва ти ти, 
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то је не ка вр ста це не. Мно го је не ви дљи вих про фе си ја ко је су од 
кључ ног зна ча ја, по пут ин спи ци јен та, мај сто ра све тла у по зо ри шту, 
али и дру где: ане сте зи о ло га, аси стен та хи рур га и сл., а сло жи ће мо 
се да ни су ма ње ва жни у то ку опе ра ци је. Али то не зна чи да из у
зет ни пре во ди о ци сво јим ин те гри те том не мо гу да до при не су да 
се ово про ме ни. У ве ли кој ме ри би то мо гли да учи не и из да ва чи 
и љу ди ко ји се ба ве кул тур ним стра те ги ја ма. Али да се за др жи мо 
на са мој пре во ди лач кој про фе си ји. Ве ћа је тра ге ди ја од нос пре ма 
пре во ди о ци ма. Че сто се од њих оче ку је да са ми ре ше пи та ње фи нан
си ра ња, од но сно да про на ђу фонд од ког ће се тра жи ти сред ства 
за про је кат. За тим се из да ва чи „угра де” у пре во ди лач ки хо но рар. 
Та ква прак са – узи ма ња де ла пре во ди лач ког или ау тор ског хо но
ра ра на име тро шко ва штам пе – је пре пра ви ло код ов да шњих 
из да ва ча не го из у зе так. За тим има те из да ва че (а мо гла бих тач но 
да на ве дем и ко ји су) ко ји са пре во ди о ци ма скло пе уго вор, до би ју 
сред ства из фон да „Kреативна Евро па” и ни ка да књи гу не об ја ве. 
Или су хо но ра ри код не ких из да ва ча 1 евро по стра ни ци – што је 
ис под сва ке до ње гра ни це итд. Kада је реч о оста лим на ве де ним 
про фе си ја ма, чи ни ми се да је њи хов ста тус вр ло сли чан.

Ала Та та рен ко: Не бих ре кла да је по сао пре во ди о ца или илу
стра то ра не у гле дан. Пре би се ре кло да је че сто ско ро не ви дљив. 
У до бр ом пре во ду ре чи но вог је зи ка (као и ле пе илу стра ци је) по
ста ју при род ни део тог де ла. Kао да су ту би ле од у век. То ме те жи 
пре во ди лац – да учи ни све што мо же за „сво ју” књи гу. Па и при
ста је на не ви дљи вост. У са да шњој Укра ји ни пре во ди о ци из ла зе 
из сен ке, по ста ју ме диј ске лич но сти. Сва ке го ди не одр жа ва ју се 
фе сти ва ли, ра ди о ни це, шко ле пре во ди ла ца. Не ви дљи ви у де лу, 
по ста ју и те ка ко ви дљи ви на књи жев ној сце ни.

Жен ски/му шки ау то ри/пи смо у пре во ђе њу? 

Зден ка Ва лент Бе лић: Ни сам си гур на да та ква по де ла по сто
ји у ствар но сти, ме ни се чи ни да је у пи та њу ге не ра ли за ци ја да су 
све же не скло не су бјек тив ном, да су осе ћај не, емо тив не, суп тил не 
и сл., од но сно окре ну те да уну тра шњем а да су сви му шкар ци објек
тив ни, ра ци о нал ни и окре ну ти ка спо ља шњем. Али да по де ла на 
ова кав и она кав при ступ по сто ји – то је си гур но. Мо жда са мо 
ка да би смо то на зва ли не ким дру га чи јим име ном. Јер знам мно ге 
пи сце, му шкар це, чи ји су сти хо ви или ре че ни це у про зном тек сту 
ду бљи и емо тив ни ји од тек сто ва ве ли ке ве ћи не ау тор ки, и обр ну то. 
Али ако то схва ти мо као ме та фо рич но име но ва ње – он да у ре ду. 
Он да ме ни то „жен ско пи смо” ја ко ле жи. Али не „жен ско” ако се 
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под ти ме ми сли на љу бав не бест се ле ре – то за и ста ни не чи там ни 
не пре во дим, ни је мо ја област. Пу но пре во дим и струч не и ад ми
ни стра тив не тек сто ве – то ми је по сао, али у то ме не ма ни ка квог 
за до вољ ства, та да се осе ћам као „тех нич ко ли це”. Имам ве ли ко 
ис ку ство у пре во ђе њу и јед них и дру гих тек сто ва и вре ме ном сам 
раз ви ла те о ри ју да се у то ку ра да уоп ште не ко ри сти исти део мо
зга. Ја, на рав но, не мам ни ка квих до ка за за ова кве тврд ње – ни сам 
ле кар, али ка да пре во ди те жен ско пи смо, у ве ли кој ме ри ис кљу
чи те свест, ак ти ви ра те оно ин ту и тив но, не све сно, ду бо ко ис ку ство 
икон ских осе ћа ња све та, ко је осе ћам да се на ла зе у по ти љач ном 
де лу мо зга и ко је по сто је у та на ним ни јан са ма, ту се ра ђа осе ћај за 
стил ске ни јан се. Док ад ми ни стра тив не, прав не, ме ди цин ске или 
струч не тек сто ве пре во ди те при пу ној све сти, кон цен три са ни на 
сва ку реч са мо у оном нај о снов ни јем зна че њу, осло бо ђе ну сва ке 
ко но та тив но сти – тач но, пре ци зно, ого ље но, не дво сми сле но. Та да се 
ак ти ви ра че о ни део мо зга. Не дав но ми се до го ди ло да је ау тор ка, 
до бит ни ца Европ ске на гра де за књи жев ност, стрикт но тра жи ла да 
њен но ви ро ман пре во ди же на упра во из на ве де них раз ло га, ма да 
су јој се као пр ви ја ви ли пре во ди о ци му шкар ци и то не ко ли ко 
њих. Она је сма тра ла да ње не тек сто ве не мо же до бро да пре ве де 
ни ти да раз у ме му шка рац. Ја не знам у овом тре нут ку да ли је би ла 
у пра ву, јер ме рад на ње ном де лу тек че ка. Мо же би ти да је у пра ву.

Ала Та та рен ко: Ми слим да же не пре во ди о ци има ју иста пра
ва и исте про бле ме. Пол ност је ствар при ро де, а у са вре ме ној књи
жев но сти има мо по сла та ко ђе са ро дом. Има пи са ца му шка ра ца 
ко ји пи шу под жен ским умет нич ким име ни ма, као што су не кад 
же не пи са ле под му шким. Му шки и жен ски дис курс ви ше ни су 
чвр сто по ве за ни са по лом ау то ра. То је „пол” тек ста. Пре во ди лац 
(као осо ба скло на пре ру ша ва њи ма) не би тре бао да има ве ли ких 
про бле ма са тек стом „дру га чи јег” по ла. Ма да по не ки пре во ди (ако 
се ра ди о из ра зи то му шком, бру тал ном и оштр ом тек сту ау то ра) у 
жен ском пре во ду по ста ју мек ши. Мо жда се иста ствар (исто то, али 
дру га чи је!) де ша ва и ка да се му шки пре во ди лац при хва ти ра да на 
из ра зи то жен ској књи зи. Би ло ка ко би ло, у пре во ду де ло до би ја 
но ви жи вот у но вом је зи ку, но ву вер зи ју се бе. А оти сци пр сти ју и 
ду ше пре во ди о ца оста ју у ње му... По себ ни пи сци су по себ ни и 
не по но вљи ви... Ма да се по не кад пу те ви њи хо вих ре чи укр сте. Kао 
нео бја шњи во чу до књи жев но сти тре ти рам ско ро не мо гу ћа до зи
ва ња два по себ на тек ста: „Пре о бра жај” срп ског пи сца Са ве Да мја
но ва и „Сно ви Је ри хо на” укра јин ске спи са те љи це Ире не Kарпе. 
Пара ле ле ко је мо же мо на ћи у ро ма ни ма укра јин ског пи сца Ју ри ја 
Ан дру хо ви ча (Пер вер зи ја) и срп ских пи са ца Ра до сла ва Пет ко ви ћа 
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(Суд би на и ко мен та ри) и Ми ле те Про да но ви ћа (Врт у Ве не ци ји). 
Увек се об ра ду јем кад на ле тим на та кве при ме ре „ве за до сад не
по сма тра них”.

Са вет они ма ко ји су на пра гу све та пре во ди ла штва: шта 
си гур но да и шта ни ка ко не?

Зден ка Ва лент Бе лић: Зву ча ће као кли ше, али пу но чи та ња, 
чи та ња и чи та ња – да. Ра ди ти у ми ру, као да је то је ди на ствар 
ко ја је у том тре нут ку ва жна. Оста ви ти да текст од сто ји, вра ћа ти 
му се по сле од ре ђе ног вре ме на, уро ни ти у ње га, са жи ве ти се. По
што ва ти пи сца и ње го ве ми сли и стил, али по што ва ти и чи та о ца 
и свет ком он при па да. Опу сти ти се и ужи ва ти у ра ду. Оно што 
ни ка ко не – то је бр зи на, кван ти тет, до слов ност. И да – за ме ра ће вам 
не ке нео ло ги зме, за ме ра ће вам ока зи о на ли зме, али ако ви осе ћа те 
да су у тек сту функ ци о нал ни – не оба зи ри те се – ти ме сте обо га
ти ли је зик.

Ала Та та рен ко: Ни кад не од у стај од сво јих књи жев них љу
ба ви и ве ре у чу до књи жев но сти. 




