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ЗЛАТНА ГРЕДА

Ни на Жи ван че вић

О ПРЕ ВО ДУ И ПРЕ ВО ЂЕ ЊУ, УОП ШТЕ
Пре не ко ли ко да на, док сам бо ра ви ла у Бе о гра ду, пре во ди ла сам ро ман спи са тељ-

ке Ке ти Акер на сло вљен Дон Ки хот, али усред но ћи, прек си ноћ, по че ла сам да ви чем, 
по што ни сам мо гла да ље, у сре ди ни но ћи: „Не мо гу да ље, не мо о о гу!!!“ Из гле да ло ми 
је пот пу но не из во дљи во да пре ве дем па ра граф ко ји сам по ку ша ва ла да до вр шим.

Очи глед но сам се су сре ла с ве о ма те шким ау то ром и те шким тек стом за пре вод 
– не знам да ли сте већ има ли при ли ке да чи та те тек сто ве Ке ти Акер? Она че сто на мер-
но ме ња род и лик у свом пи сму, спр да се с књи жев ним жан ром, зна чи, све у све му, 
мо гућ но сти да се ко рект но пре ве де њен рад ве о ма су ма ле! Она пи ше у су шти ни неку 
вр сту ду ге пе сме ко ју чи та мо као фик ци ју или про зу, та ко да је пре во ди лац ко ји је пре-
во ди увек на гу бит ку, као што је био на гу бит ку с Џој сем, са Дју ном Барнс или оста лим 
„про зним пи сци ма“ ко ји, у ства ри, пи шу по е зи ју ко ја зву чи као про за; чи ни ми се да је 
Гер тру да Стајн нај бо љи мо дел за ову вр сту књи жев но сти ко ју пи шу не ке од нај бо љих 
књи жев ни ца...

По че ла сам да се ба вим књи жев ним пре во ђе њем, пре во де ћи с ен гле ског на срп ско-
хр ват ски и обрат но, по ма ло сам пре во ди ла и са шпан ског и ита ли јан ског на срп ски, 
али ове пре во де са ро ман ских је зи ка не бих да нас до во ди ла у фо кус на шег раз ма тра ња. 
Док сам сту ди ра ла ан гло а ме рич ку књи жев ност и је зик на уни вер зи те ту у Бе о гра ду 
– пре во ђе ње ми се чи ни ло као не ка ла ка ак тив ност, мо жда упра во за то јер су на ши бла-
го на кло ни про фе со ри би ра ли лак ши ма те ри јал за пре во ђе ње, тек сто ве ау то ра ко ји 
ни су ура ња ли у про бле ма ти ку та ко зва ног ло ма или ло мље ња је зи ка. Из бор тек ста је 
ве о ма ва жан при пре во ђе њу, ко ли чи на пре во дљи во сти јед ног је зи ка на дру ги је не-
за о би ла зан фак тор ког сам у то вре ме не до вољ но би ла све сна. И то шта сам по че ла 
да пре во дим? П-О-Е-З-И-Ј-У. Мо же те ли да за ми сли те, по чет ни ца је кре ну ла да пре во-
ди нај те жи кра љев ски жа нр књи жев но сти, те сам до спе ла до Езре Па ун да, Але на 
Гин збер га, Ан то ни ја Си сне ро са и Ок та ви ја Па са. По но си ла сам се ве о ма сво јим пре-
во ди ма јер у то вре ме ни сам још по ста вља ла пре ви ше пи та ња. Кад да нас ба цим по глед 
на те ста ре пре во де, по цр ве ним и по сти дим се, по ку ша ва ју ћи да их за бо ра вим јер пр ва 
ствар ко ју чо век на у чи при пре во ђе њу је сте да из бор ре чи у пре во ду ни је то ли ко ва-
жан. Осим то га што је че сто ве о ма ва жан, што се не ка ко под ра зу ме ва. Ова ре че ни ца, 
ре ћи ће те, зву чи кон тра дик тор но, али и не зву чи: по сто ји не што ва жни је од из бо ра 
ре чи, ва жни ји је из бор кул тур ног кон тек ста и ре фе рен ци у окви ру не ког је зи ка, оног 
са ко га пре во ди мо као и на онај на ко ји пре во ди мо. Све сни смо чи ње ни це да при пре-
во ђе њу не пре во ди мо са мо ре чи већ чи та ве кул ту ре ко ји ма те ре чи при па да ју. Оту да 
„чи тљи вост“ кул ту ре ко ју пре во ди мо у на шу кул ту ру тре ба да је са вр ше на.

Лош пре вод мо же да уни шти из вор но чи та ње ори ги на ла, као у слу ча ју Мај кла Хам-
бур ге ра ко ји је пре во дио Рил кеа: ви ди мо да су све Рил ке о ве ре чи ту, то су Рил ке о ве 
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пе сме, али у ства ри, оне ни ка ко да нас уве ду у има ги нар ни свет Рил ке о ве по е зи је. У 
ње го вом пре во ду из гу би ла се му зи ка Рил ке о вог не мач ког је зи ка; чи та ла сам упо ре до 
те две пре ве де не књи ге, јед ну пре ве де ну на срп ски и дру гу, исти не мач ки ори ги нал, 
пре ве де ну на ен гле ски. Би ла сам срећ на да у ру ка ма др жим срп ски пре вод Бра ни ми-
ра Жи во ји но ви ћа јер да сам књи гу чи та ла са мо на ен гле ском, ни ти бих је до кра ја про-
чи та ла ни ти бих ика да ви ше отво ри ла Рил кеа. Ипак, ов де из ра ња јед но или чак не ко-
ли ко за ни мљи вих пи та ња: пр во од њих је а) да ли је по е зи ја уоп ште пре во дљи ва на 
стра ни је зик? Уме сто да про кла му јем бе сми сли це про тив дра гог ко ле ге Мај кла Хам бур-
ге ра, по ште ни је ће би ти да се за ми слим мо же мо ли не што што мно ги сма тра ју чуј ном, 
му зич ком умет но шћу, ка ква је по е зи ја, да уоп ште пре во ди мо у пар ти ту ру не ког дру гог 
је зи ка? На рав но, по гле дај те из вед бе кла сич них ком по зи то ра по пут Бе то ве на ко је се 
пре о сми сле у му зич ком жан ру по пут џе за, мо гу ће је пре во ди ти и нај те жи му зич ки 
жа нр, по е зи ју, у не ку дру гу вр сту му зи ке – али је то те шко!

Пр во што би пре во ди лац ов де тре ба ло да се за пи та је сте ко ли ка је ко ли чи на пре во
дљи во сти ори ги на ла и ко је стил ске тех ни ке би тре ба ло упо тре би ти да би се по сти гао 
ква ли те тан умет нич ки пре вод. Као што већ ре кох, из бор пре во да „реч по реч“ ов де 
не би смео да се узме у об зир. У мом пре во ди лач ком слу ча ју, увек бих гла са ла за упо-
тре бу сва ко днев ног, „на род ског го во ра“ ка ко у пре во ду по е зи је та ко и про зе (ов де пре 
све га ми слим на сво је пре во де Чар лса Бу ков ског, Лин Тил ман, Ке ти Акер и Вол те ра 
Еби ша, као и дру гих ау то ра ко ји пи шу на ен гле ском је зи ку). Сва ки од тих пре во да но сио 
је по се бан пре во ди лач ки пе чат, ме тод, стил пре во ђе ња, чак и ро ман Сти ве на Кин га 
Ке ри ко ји сам пре ве ла за но вац, али ни сам пот пи са ла пре вод јер ни сам же ле ла да се 
обру кам пред са мом со бом пре во де ћи јед но та ко ко мер ци јал но де ло. Ме ђу тим, увек 
сам во ле ла иза зо ве и од у век сам пре во ди ла ау то ре ко ји ба це ру ка ви цу у ли це пре во-
ди о цу. Њи хо ве књи ге су по оби ча ју те шке за пре во ђе ње или због лин гви стич ких 
зач ко љи ца ко ји ма оби лу ју, или због њи хо вог сти ла или ком по зи ци је и у слу ча ју пре-
во ђе ња слич них де ла по во ди ла сам се за оном ста ром и из ан ђа лом по шта па ли цом: 
„Пре во ди су као же не – кад су вер ни ру жни су, а кад су не вер ни, он да су ле пи.“ Мо ји 
пре во ди су се одво ји ли од ори ги на ла – би ли су ле пи!

Пре во де ћи про зу Чар лса Бу ков ског мо ра ла сам да се слу жим за твор ским реч ни ком 
при пре во ђе њу, улич ним во ка бу ла ром, та ко да кад су ње го ве При че о обич ном лу ди лу 
ко нач но иза шле из штам пе, би ла сам спрем на да при мим пре во ди лач ку на гра ду, ме-
ђу тим мо је ста ри је, кон зер ва тив ни је ко ле ге су се на ме не не што на љу ти ле. Не са мо 
да им се ни је до пао мој пре вод већ су и твр ди ле да ни сам до бро раз у ме ла Бу ков ског. 
А за што? Кад год би Бу ков ски у тек сту на пи сао не што као „ма цо“ или „пи ле мо је“ ја бих 
ње го ве ре чи пре ве ла аде кват ним слен гом свог ма тер њег је зи ка. Мо ја тех нич ка лин-
гви стич ка бра ву ра је до не кле на и шла на раз у ме ва ње и по др шку уред ни ка „Про све те“ 
ко ји су би ли оду ше вље ни успе хом књи ге, те су ми 2001. по ве ри ли још те жи за да так: 
да по лич ном на хо ђе њу са чи ним и уре дим пр ви ен гле ско-срп ски реч ник слен га ко ји 
је штам пан у Ср би ји. Ево, не ка ко сад успе вам да де ли мич но раз ма глим осе ћа ње ко је 
нас спре ча ва да пре во ди мо „реч по реч“: та кви пре во ди су јед но став но до сад ни јер 
не пра те при род ну му зи ку и звук у не ком је зи ку, а оно што је нај го ра ра бо та у том 
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про це су је сте да нас ова кви бу квал ни пре во ди не до во де бли же ори ги на лу већ нас 
уда љу ју, ка ко од ге ни јал ног ау то ра та ко и од по тен ци јал ног ге ни ја ње го вог де ла.

Па ипак, лин гви ста би се за пи тао: да ли је оди ста мо гу ће пре ве сти умет нич ко де ло 
да пре вод бу де то ли ко бли зу ори ги на лу да у јед ном тре нут ку пре ста не мо пот пу но да 
бри не мо о пре во ду тј. ко пи ји и ње го вој но вој вред но сти ство ре ној на спрам по у зда не 
озва ни че не вред но сти ори ги на ла? Мо же мо ли се у пре во ду пот пу но др жа ти ори гина-
ла у по гле ду из бо ра свих ре чи у но во пре ве де ном де лу? И ка ко уоп ште пре мо шћу је мо 
се ман тич ке ја зо ве да би би ли пот пу но вер ни ори ги на лу а при то ме и да ље оста ја ли 
за ни мљи ви, нео бич ни и ино ва тив ни у но во на ста лом пре во ду?

На кон че тр де се так го ди на пре во ди лач ког ис ку ства си гур на сам да је тач ност у пре-
во ђе њу упра во кри те ри јум ко ји во ди успе шном пре во ду; па ипак го во ри мо о пра вој 
Умет но сти пре во ђе ња ка да ком би ну је мо се ман тич ку тач ност с ма што ви тим при сту пом 
је зи ку у ко ји пре во ди мо ори ги нал. Ови рет ки хи бри ди су рет ки у на шој прак си, али су 
до сти жни (не за бо ра ван је био С. Ви на вер), а да па ра фра зи ра мо Џор џа Стеј не ра, те оре-
ти ча ра и пре во ди лач ког ге ни ја – рет ки су али пре све га мо гу ћи вер ни и бри ли јант ни 
пре во ди, ме ђу тим пре во ди лац чи ни огро ман на пор да их оства ри (у Ва ви лон ској ку ли). 
Ве ро ва ла сам Стеј не ру те сам то ком сво је пр ве го ди не пост ди плом ских сту ди ја у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма от по че ла про је кат пре во ђе ња срп ске по е зи је на ен гле ски као и 
са вре ме не аме рич ке на ма тер њи ми, срп ски. У то вре ме сам ра ди ла у Пе снич ком про-
јек ту при Цр кви Све тог Мар ка у Њу јор ку, та ко да сам ла ко до ла зи ла до за ни мљи ве 
оди ста аван гард не са вре ме не аме рич ке по е зи је; ко нач но је мој рад угле дао све тлост 
да на, осва ну ла је ан то ло ги ја Но ви гла со ви ко ју је штам пао КОВ у Вр шцу 1997. Ан то ло ги ја 
је у ло кал ној штам пи и код чи та ла штва би ла ле по при хва ће на, али ја са ма не ка ко ни сам 
би ла за до вољ на соп стве ним пре во ди ма. Иа ко сам при ре ди ла и пре ве ла све пе сни ке 
ипак сам на кра ју мо ра ла да при знам да Кларк Ку лиџ и Ар ман Швер нер и да ље бо ље 
зву че на аме рич ком не го у мом пре во ду и ов де је кључ на реч звук и да сам све оно што 
сам до би ла у реч ни ку, у бо га ће њу си но ни ми ма, исто вре ме но из гу би ла у му зи ци је зи ка, 
у зву ку. Му зи ка од ре ђе ног је зи ка је ве о ма ва жан и оди ста не пре во див еле мент у по-
е зи ји, еле мент ко ји је те же са вла да ти од би ло ког кул тур ног ре фе рен та ко ји је иди о син-
крат ски за не ки на род, а и ре фе рен те је те шко са вла да ти. У Та бле ти ма Ар ма на Швер-
не ра, зна чај ног пе сни ка „ло ма је зи ка“ и пре во ди о ца, че сто ослу шку је мо ау то ро ву има-
ги нар ну пер со ну ко ја де ши фру је су мер ску азбу ку исто вре ме но уз ви ку ју ћи „не пре во-
ди во“! Ус клич ник до ла зи од Швер не ра ко ји је лич но по се до вао огром но пре во ди лач ко 
ис ку ство, а по што је бел гиј ског по ре кла, пре во дио је са фран цу ског на аме рич ки.

Као што већ ра ни је ре кох, при сут не су мно ге не мо гућ но сти ко је нам се ука жу док 
пре во ди мо умет нич ко књи жев но де ло, по го то во у жан ру по е зи је, а ис та кла бих да се 
да те не мо гућ но сти ука зу ју на ра зним ни во и ма и сло је ви ма ра да, да спо ме нем са мо 
нај е кла тант ни је при ме ре:

* Кад од го нет не мо пра во зна че ње не чи јег де ла, обич но нам ис кли зне и по бег не 
му зи ка ори ги нал ног де ла;

* Ако по го ди мо пра ви му зич ки то на ли тет и пре не се мо звук је зи ка са ког пре во ди мо 
на је зик на ко ји пре во ди мо че сто за вр ши мо с осе ћа њем да смо се су ви ше ода љи ли од 
те ри то ри је ори ги нал ног де ла. 
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У ства ри, мој „Аме рич ки пе снич ки про је кат“ ни је ни по ла био лош као мој „Ју го сло-
вен ски пе снич ки про је кат“ ко ји сам от по че ла са Чар лсом Си ми ћем, ро ђе ним у ис тој 
по стој би ни, Ср би ји, али не ке две де це ни је пре ме не.

Пре во ди ла сам „ју го сло вен ске пе сни ке“ док је још по сто ја ла та зе мља као фор ма-
ци ја, с од ре ђе ном све шћу да ће се у овом про јек ту про бле ми и по те шко ће не пре ста-
но уве ћа ва ти ка ко бу дем од ми ца ла у пре во ду. Пе сни ци ко је сам ода бра ла пи са ли су 
ћи ри лич ним ал фа бе том, а ал фа бет та ко ђе по се ду је раз ли чи те сло је ве зна че ња, он је 
„со ба по се би“ у пре во ђе њу.

Сам об лик ћи ри лич них сло ва – би ло да је пи смо ру ско, срп ско или грч ко, увек до-
при но си зна че њу књи жев но сти пи са не тим пи смом; об лик сло ва нас вра ћа ста ри јем 
ка нон ском сти лу, да се по слу жи мо ре чи ма Ус пен ског, од ре ђе ном ви зан тиј ском сти лу 
ко ји је – не пре во див! Ско ро да сам ди гла ру ке од иде је да пре во дим ове пе сни ке, као 
што сам не ка да дав но ди гла ру ке од пре во ђе ња соп стве не по е зи је са срп ског је зи ка 
на ен гле ски.

Ре кла сам јед ном при ли ком Јо си фу Брод ском да пи шем по е зи ју и на ен гле ском и 
на срп ском на шта је с не ве ри цом уз вик нуо: „Ствар но? Ма шта ка же те!“ Ве ро ват но је 
мо ја из ја ва зву ча ла до не кле ла жно и пом пе зно или ни је ве ро вао у ре зул тат, али је 
не што доц ни је, чу ла сам, и сâм по чео да пи ше на ен гле ском. Ипак ни сам се ду го усу ђи-
ва ла да пре во дим срп ску по е зи ју на ен гле ски, за хва љу ју ћи по ме ну том са зна њу да су 
се ман тич ке раз ли ке из ме ђу ан гло сак сон ских и сло вен ских је зи ка број не, че сто не пре-
мо сти ве, али ме је на кра ју охра брио став Чар лса Си ми ћа. Он ме је по др жао да с ма тер-
њег пре во дим по е зи ју на ен гле ски. Не што се пре ло ми ло у тре нут ку кад сам по ста ла 
са мо по у зда ни ја, по ве ро ва ла у вред ност соп стве не по е зи је и ма ње не за до вољ на ре-
зул та ти ма сво јих пре во ди лач ких ра ди о ни ца. У том тре нут ку пре ве ла сам пе сму Вас ка 
По пе „Вуч ја зе мља“.


