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ПО СТА ТИ ДЕО СТВА РА ЊА МИ ТА:  
РАЗ МИ ШЉА ЊА ПРЕ ВО ДИ О ЦА

Искре но го во ре ћи, са вре ме ну пољ ску књи жев ност сам по че ла да пре во дим за-
хва љу ју ћи Ол ги То кар чук и Ми шки ном мли ну за ка фу. 

Пре мно го го ди на, на са мом кра ју про шлог ве ка, на шла сам се у Вроц ла ву, у лет њој 
је зич кој шко ли за стран це. Јед ном при ли ком сам упи та ла про фе сор ку ко јег би са вре-
ме ног пољ ског ау то ра пре по ру чи ла да про чи там. Она је без раз ми шља ња од го во рила 
– Ол гу То кар чук. У књи жа ри је би ло не ко ли ко књи га, али су ми ру ке са ме кре ну ле пре-
ма но ви те ту – ро ма ну Пам ти век и дру га до ба. Иа ко сам још увек сла бо зна ла пољ ски 
је зик, чи та ла сам с ужи ва њем, ко ри сте ћи сва ки сло бо дан тре ну так. А оду ше ви ла сам се 
и одељ ком на сло вље ним „До ба Ми шки ног мли на“. Се ћам се да сам се во зи ла ме тро ом, 
др же ћи у ру ка ма књи гу, а под пр сти ма сам осе ћа ла глат ко ћу бе лог пор це ла на и хладноћу 
ме син га не др шке; уна о ко ло се про сти рао се о ски пеј заж и леб део ми рис све же мле ве не 
ка фе. Исто вре ме но су ми на ви ра ле ми сли о Пла то но вим еи до си ма, о Гро ти ном ди вов ском 
ка ме ном мли ну из нор диј ске ми то ло ги је, о Ми шки ном млин чи ћу за ка фу као ми кро ко-
смо су у од но су на ма кро ко смос ве ли ке во де ни це и као axis mun di у од но су на чи тав 
Пам ти век. Осе ти ла сам да јед но став но мо рам да по де лим ово осе ћа ње с при ја те љи ма 
и по зна ни ци ма. Та ко ђе сам же ле ла да спа јам ре чи та ко да из не у хва тљи вих емо ци ја, 
успо ме на из де тињ ства и ис ку ства пре то че ног из древ них му дрих књи га ство рим сли-
ке – сим бо ле. И схва ти ла сам да мо гу то да ра дим пре во де ћи Ол ги не ре чи на свој је зик. 

Јед ном је у не ком од ин тер вјуа Ол га То кар чук ре кла да те жи да ство ри „ли те ра ту ру 
цен тра“, то јест књи жев ност ко ја је на пи са на као по пу лар на и исто вре ме но отво ре на 
за ду бин ско иш чи та ва ње и ин тер пре та ци ју. Пам ти век и дру га до ба де лу је упра во на 
та кав на чин – да је мо гућ ност чи та о ци ма да па те због суд би не ју на ка и по ни ру у ме та-
фо ре и ми то ло ге ме ко је је ау тор ка ра за су ла по чи та вом тек сту. Ова књи га нам се не 
отва ра од мах. И, узи ма ју ћи је у ру ке сва ки на ред ни пут, не знаш ко ја ће те успо ме на 
из де тињ ства до зва ти с ње них стра ни ца, ко ји ће се те би по зна ти си же или ре че ни ца 
ко ју си не кад про чи тао огла си ти. На при мер, већ са ма по де ла ро ма на не на по гла вља, 
не го на „до ба“, вре мен ске од се ке, од мах вас упу ћу је на Књи гу Про по вед ни ко ву: „Све му 
има вре ме, и сва ком по слу под не бом има вре ме.“ 

Ми шље ња сам, мо жда по ма ло не скром ног, да је пре во ди лац нај бо љи кри ти чар и 
по зна ва лац ау то ра ког пре во ди. Пре во ди лац се уду бљу је у текст тек за ни во ни же од 
ства ра о ца тог тек ста, и по ста је уз о ран чи та лац ка квим би га же лео ви де ти Ум бер то Еко. 
Ја бих мо гла да на пи шем на уч ни рад о сва кој књи зи ко ју сам пре ве ла то ком чи та ве 
сво је пре во ди лач ке ка ри је ре. И нај о збиљ ни ји од тих ра до ва био би по све ћен Пам ти
ве ку и дру гим до би ма.
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Оно што ме у Пам ти ве ку... не ве ро ват но оду ше вља ва је сте по став ка „хро но то па“ 
– ве зе про стор но-вре мен ских ко ор ди на та. Рад ња ро ма на је огра ни че на ме стом ко је 
је Ол га из ми сли ла: Пам ти век и ње го ва око ли на пе ри фе ри ја су ци ви ли зо ва ног све та. 
Она се од ви ја не где бли зу Кјел ца, не ве ли ког пољ ског гра ди ћа на ре ал ној ге о граф ској 
кар ти. На тај на чин Пам ти век као да за у зи ма од ре ђе но ме сто у ре ал ном про сто ру, али 
исто вре ме но по се ду је сва обе леж ја ми то ло шког про сто ра. Ми то ло шка по став ка све-
та увек за по чи ње од ус по ста вља ња са крал ног цен тра, око ко јег се ор га ни зу је ко смос. 
У ко смо гра фи ји То кар чу ко ве упра во се Пам ти век по ја вљу је као та ква са крал на, сре-
ди шња тач ка. Из ње га све про из и ла зи и у ње га се све вра ћа. 

У кон стру и са њу вре ме на Пам ти ве ка... за па жа се исти онај па ра докс као и у кон-
стру и са њу про сто ра. То је ре ал но вре ме, то јест упи са но у ли не ар ну ска лу исто риј ског 
вре ме на – до га ђа ји по чи њу 1914. го ди не, а за вр ша ва ју се кра јем XX ве ка. Ов де се ни жу 
сви зна чај ни ји до га ђа ји пољ ске исто ри је – Пр ви и Дру ги свет ски рат, Хо ло ка уст, ко лек-
ти ви за ци ја и со ци ја ли зам. При том вре ме у ро ма ну по се ду је сва обе леж ја ми то ло шког: 
оно је са крал но, ци клич но и па ра диг мат ско. То је вре ме пр во бит них до га ђа ја и пр во-
бит них пред ме та. Ри там та мо шњем жи во ту за да је сме на го ди шњих до ба, да на и но ћи, 
сун ца и ме се ца, по ја ва пр вог ли шћа и вре ме ње го вог опа да ња. Оно што је опи са но у 
ро ма ну мо гло би се де ша ва ти у би ло ком бе ло ру ском се лу, за то што је сва ко од њих 
на сли чан на чин за тво ре но у гра ни ца ма се ве ра-ју га-за па да-ис то ка и та ко ђе је то ком 
мно гих ве ко ва про пу шта ло кроз се бе до га ђа је свет ске исто ри је.

Иа ко су ју на ци ро ма на обич ни љу ди и опи су ју се као обич ни љу ди, они та ко ђе за-
у зи ма ју од го ва ра ју ћа ме ста у оп штој ми то ло шкој сли ци све та. Сва ком од њих се мо же 
на ћи ми то ло шки или књи жев ни пан дан. Та ко, на при мер, ро ман, ка ко и до ли ку је еп ском 
при по ве да њу, по чи ње од ју на ко вог по ла ска у рат. Ми хал Не бе сни пред ста вља оли че ње 
ве чи тог лу та ли це, Оди се ја, ко ји на пу шта Ита ку и по сле ду гих стран ство ва ња вра ћа се 
у до мо ви ну. Ње го ва же на Ге но ве фа сје ди њу је у се би ли ко ве Пе не ло пе, ко ја че ка му жа 
во де ћи до ма ћин ство и од би ја ју ћи про сце, и сво је име ња ки ње, кра љи це Ги не вре, чије 
се ср це ки да ло из ме ђу љу ба ви пре ма му жу, кра љу Ар ту ру, и ње го вом ви те зу Лан село-
ту. Де вој ка ули це с на дим ком Стр на, од ра ста ју ћи, сти че обе леж ја чу вар ке Пам ти ве ка 
и ње го вих тај ни, са мим тим од го ва ра ју ћи тро јед ној бо ги њи-мај ци из ра зних ми то ло-
шких си сте ма. Оли ча ва ју ћи ар хе тип чу де сног за че ћа и ро ђе ња, она ра ђа де те жбу на 
ан ђел ског ко ре на. И по сле, кад ње на кћи по же ли да се уда за чо ве ка ко јег ова мр зи, 
Стр на ће ко нач но по ста ти на лик на бо ги њу плод но сти и, као грч ка Де ме тра, по ста вља 
услов да кћи ле то про во ди с њом, а да се са мо то ком зим ских ме се ци вра ћа му жу. 

Књи га се за вр ша ва сво је вр сним из ла ском ван гра ни ца ми то ло шког вре ме на и про-
сто ра. Слич но као у грч кој ми то ло ги ји, пре ма Хе си о ду, вре ме по чи ње злат ним ве ком, 
а за вр ша ва се гво зде ним, ко ји је исто вре ме но тач ка за вр шет ка ци клу са и тач ка из ла ска 
из ми то ло шког вре ме на у ре ал но исто риј ско. Ју на ци или уми ру, ко нач но по ста ју ћи 
део Пам ти ве ка, део ми та, или на пу шта ју свој свет без на де у по вра так та мо, пре ла зе ћи 
ону са крал ну гра ни цу ко ју је по ву кла ау тор ка.

Кад је Ол га То кар чук до би ла Но бе ло ву на гра ду, бе ло ру ски но ви на ри, не ма ју ћи 
мо гућ но сти да је ин тер вју и шу, пи та њи ма су оп се да ли ме не – пре во ди о ца. И ја сам се 
осе ћа ла као њен ам ба са дор у на шој зе мљи. Ви ше пу та су ме мо ли ли да упо ре дим Олгу 
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с не ким пи сцем или спи са те љи цом, да ка жем на ко га она под се ћа не би ли је лак ше 
сме сти ли у не ка кве гра ни це, од ре ди ли од го ва ра ју ћу по ли цу за њу. Она ме ни не ли чи 
ни на ко га, она је ап со лут но са мо свој на. Она се ниг де не по на вља, а при том оста је 
вер на оп штем мо ти ву свог ства ра ла штва – пу то ва њи ма и пре ла ску гра ни ца. Сва ка 
ње на књи га на пи са на је дру га чи је и, се да ју ћи да ра дим, сва ки пут се ду го при ла го ђа-
вам но вом је зи ку при по ве да ња, но вом сти лу, рит му и зву ку. И сва ки пут же лим да 
за хва лим дра гој ау тор ки за то што до пу шта да по ста нем део ства ра ња но вог ко смо са, 
но ве књи ге. 

(С бе ло ру ског пре ве ла Све тла на Бо го је вић)


