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Истраживање обухвата преводе и рецепцију
књижевних дела са српског језика
на 27 европских језика, у 30 држава,
за период 2015−2020.

1. ЦИЉЕВИ, ОПСЕГ И
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Ова студија сачињена је с циљем да се сагледа обим
и квалитет преведене литературе са српског на европске
језике, као и рецепција српске књижевности у земљама
Европе, у периоду од 2015. до 2020. године. Студија се
заснива на прикупљању, анализи и интерпретацији
прикупљених података, с посебним нагласком на изради
опсежне библиографске базе. Иако је период на који се
истраживање односи релативно кратак, могуће је стећи
јасну представу о обиму присуства и вредносном статусу
српске литературе у културном амбијенту европских
земаља. Студија је резултат пажљиве анализе и тумачења
емпиријских података, на основу којих се могу поставити
доказиви закључци. Поред тога, отворен је и простор за
извесне слободне процене, засноване на компетенцијама
и искуству чланова истраживачког тима.
Резултати овог истраживања контекстуализовани
су тако да могу послужити као нека врста одговора на
питања: колико је српска књижевност видљива европским
читалачким круговима, какви су преводилачки
трендови, виде ли се јасни обриси културне политике у
тој важној области, како преводна српска књижевност
доприноси формирању опште слике о српској култури у
иностранству и томе слично.
Превођење књижевних дела једне националне
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књижевности и њихова промоција у другим језицима и
културама, вид је „културне личне карте” којом се земља
представља. Поред тога, то је предуслов за циркулацију и
упоређивање стваралачких искустава, богаћење идејама
и увидима на књижевно-естетском плану, утицај и
размену поетичких парадигми.
Истраживање те врсте указује и на често веома
различите интересе у превођењу књижевних дела, који
су врло разнолики и потичу од свих актера у сложеном
ланцу преводилачких послова: аутора, издавача,
преводилаца, институција, фондација... У том смислу,
различити су и преводилачки токови, као и схватање
значаја представљања једне националне књижевности
другим језичким и културним срединама. Својства тих
различитости дају нам повод за разматрање вредносних
основа на којима почивају преводилачки пројекти, као
и могућност увида у реалну инострану читалачку и
критичку рецепцију преведених дела.
Студија обухвата преводе српске књижевности у свим
жанровима за период 2015−2020. године, на 27 језика, у
30 држава. Библиографија искључује реиздања и дела
раније преведена, а изнова објављивана у поменутом
периоду. У обзир су узета преведена дела објављена у
форми књиге, код страних али и домаћих издавача. У
библиографску базу укључене су и антологије, прегледи,
панораме, избори, као и периодичне публикације које
су комплетно посвећене српској литератури, а реч је о
жанровски разноврсним публикацијама.
Библиографија је у првој верзији прикупљања података
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обухватила преко 1000 јединица1. Методом квалитативне
селекције сачињена је редукована антологија, која у
коначном опсегу има 706 библиографских јединица
(682 ауторска издања и 24 издања антологија, прегледа,
темата...). Иницијално превелики библиографски обухват
настао је захваљујући чињеници да су у обзир узета и
издања превода дела српске књижевности објављених
и код домаћих издавача. С тим у вези, формулацију
„издавач” треба схватити веома широко и условно, јер се у
том својству често могу срести разни књижевни клубови,
удружења и културни центри којима издаваштво није
једина или основна делатност. Истраживање ће показати
да такав библиографски приступ може створити помало
искривљену слику о преводилачким активностима као
веома заступљеној и живој стваралачкој делатности.
Посматран кроз оптику критичко-аналитичког третмана
емпиријских података, тај феномен ће нам указати на
посебну врсту преводилачког „сваштарења”, то јест
на преводилачке изборе који често нису засновани
на несумњивој књижевној вредности преведеног
дела (самим тим и превода), што заслужује посебно
социокултуролошко разматрање и тумачење. Управо
због тога, библиографија која се налази у прилогу студије
У првом обухвату нашао се велики број антологија и зборника хаику
поезије, што смо сматрали нерелевантним песничким жанром за ову
врсту истраживања. Tај податак се, евентуално, може узети као потврда
перманентног присуства и живота хаику песничких заједница у готово
свим европским културама, што је тренд који траје од почетка осамдесетих
година прошлог века. Такође, из библиографије су искључене песничке
и прозне публикације које својим књижевно-естетским квалитетом не
постижу значајну читалачку рецепцију, а објављене су у оквиру бројних
локалних књижевних клубова, удружења или фестивала.
1
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обухвата само преводе дела српске књижевности која се
могу сматрати релевантним за ту врсту истраживања.
Реч је, дакле, о селективној библиографији, при чему
је селекција библиографских јединица заснована на
књижевновредносном критеријуму. С обзиром на
чињеницу да тим који је израдио ову студију чине
књижевни аутори чији се опсег деловања шири и на
уредничке, преводилачке и критичко-теоријске области
праћења књижевних прилика, иза рада на селективној
биографији стоје радно искуство и компетенција.
Приликом израде студије у обзир су узета само
издања у форми самосталних публикација, што значи
да је из анализе изузет значајан корпус литературе која
се објављује у иностраној књижевној периодици. Неко
истраживање на том пољу сигурно би омогућило бољи
увид у доступност превода рецентног српског књижевног
стваралаштва, као и третман које то стваралаштво има у
периодици на другим европским језицима.
Студија и њени резултати могу бити корисно оруђе и
смерница за све инстанце и актере који су у непосредној
вези са интернационализацијом српске литературе.
Могући корисници су домаћи и страни издавачи,
струковна удружења, медији, аутори, преводиоци,
установе културе, критичари, књижевни историчари,
редакције књижевне периодике, студенти филологије...
Закључни део Студије: „Препоруке”, може бити
користан доносиоцима одлука и креаторима културне
политике, посебно оним официјелним инстанцама које
се баве обликовањем и усмеравањем преводилачких
токова.
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Методологија
Аутори националне студије по својим професијама
и радним искуствима непосредно су укључени у широк
спектар активности на плану праћења, критичког
и библиографског бележења књижевне продукције,
пласмана и промоције књижевноуметничких садржаја
и преводилачких токова.2 Методологија израде студије
заснована је на прикупљању, селекцији, обради и
анализи доказивих података из база, архива, сајтова,
информативних портала, анкета, упитника и интервјуа.
Методолошки приступ у изради Студије заснован је
на следећим корацима:
- Прикупљање библиографске грађе и прављење листе
библиографских јединица према задатим критеријумима.
Као извори коришћене су базе националних библиотека
европских земаља, архиве аутора и преводилаца, базе
података Министарства културе, страних фондација,
установа културе итд.
- Обрада и статистичка анализа података које нуди
израђена библиографска база.
- Прикупљање и анализа 22 анкете направљене са
издавачима, преводиоцима, ауторима, књижевним
удружењима и установама.
- Сумирање добијених резултата анализа, статистички
прикази одређених аспеката (језици на које је српска
Опширније радне биографије чланова истраживачког тима приложене
су као део документације пројекта.
2
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књижевност највише превођена, заступљеност жанрова,
најпревођенији аутори, најзначајнији преводиоци српске
књижевности, најзаступљеније издавачке куће...).
- Коришћење искустава стечених у изради већ
постојећих сличних студија у Бугарској, Украјини,
Јерменији и Грузији.
- Артикулисање видљивих недостатака и препрека и
формулисање препорука за бољу промоцију, пласман и
рецепцију српске књижевности у европском контексту.
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2. АНАЛИЗА − РЕЗУЛТАТИ И КОНТЕКСТ

2.1. На размеђи векова − мала ретроспектива

Последња деценија прошлог и прва деценија овог века
суштински су обележиле српско друштво драматичним
социополитичким, економским и културолошким
променама, чије су рефлексије одредиле и кључне статусне
одлике целокупне културе на том простору. Распадом
Југославије, конструкт „југословенска књижевност”
изгубио је значење и показао се неодрживим, чиме је
отворен простор за дивергенцију низа националних
књижевности малих западнобалканских држава.
Погледом на историјат присуства српске литературе
у европским језицима, откривамо његову скромност
и несистематичност. Из непривилеговане позиције
„малих” култура, српска (народна) књижевност прву
интернационалну видљивост стицала је у периоду
романтизма. То је могуће објаснити указивањем на начела
поетолошких програма који су се у великој мери ослањали
на фолклористику егзотичних, просветитељској
Европи недовољно познатих култура. Такав концепт
интересовања за српску, али и све друге балканске
националне књижевности, постаје константа током
19. века и у одређеним видовима траје до данас. Статус
културне периферије, чија књижевност повремено, а
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у зависности од трендова заснованих на разноликим
околностима, дође у фокус интересовања доминантних
културних и језичких заједница, представља, чини се,
непроменљиву стартну позицију у настојању српске
литературе да стекне интернационалну пажњу.
У периоду после Другог светског рата, улогу
својеврсног књижевног агента преузела је на себе
млада социјалистичка држава, с јасном намером да у
сопственом општем друштвеном преображају свету
укаже на своју културу и књижевност. Од почетка је
било јасно да у нуђењу соцреалистичке литературе
западним књижевним тржиштима нема никаквог
смисла, па се преводилачки фокус окренуо ка ауторима
најбоље књижевности тога доба. Преводилачка мисија
поверена је највишим инстанцама и установама културе
у земљи, што показује озбиљност стратегије у промоцији
новог друштва. Ако у обзир узмемо само српске писце,
педесетих година су се спорадично појављивали преводи
аутора из епохе реализма и модерне (Л. Лазаревић,
П. Кочић, С. Ћоровић, Б. Станковић...), али су убрзо у
европске читалачке кругове дошла и дела И. Андрића3, а
нешто касније и романи М. Селимовића, О. Давича итд.
Када се говори о интензивирању превођења
југословенске књижевности, као велика прекретница
наводи се додела Нобелове награде Иви Андрићу. Дело
прослављеног писца убрзо је стекло силовит медијски
Пре Нобелове награде, Андрић већ има значајан број издања
на водећим европским језицима, а у периоду који обухвата ово
истраживање, нови преводи Андрића су објављени у 36 издања на
11 европских језика.
3
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одјек и критичку и читалачку рецепцију планетарних
размера. Андрићева дела преведена су на преко 50 језика,
а 2011. године, објављена је опсежна Библиографија
Иве Андрића4, са око 16.000 библиографских јединица,
у суиздавачком пројекту Задужбине „Иво Андрић” и
Библиотеке Матице српске.
Треба напоменути да нису сви превођени писци
из доба социјалистичке Југославије били ту као део
званичне државне стратегије у интернационализацији
домаће литературе. Током седамдесетих и осамдесетих
година, неколико српских писаца остварили су значајну
рецепцију у земљама западне Европе, углавном у
Немачкој и Француској, првенствено захваљујући
личним познанствима и пријатељским везама. Примеса
„дисидентског” у њиховом књижевном опусу може се, у
извесном смислу, узети као један од пресудних чинилаца
у изградњи иностране популарности. Међу њима,
незаобилазно је поменути Д. Киша и Б. Пекића. Мимо
значаја који уживају у контексту европске књижевности,
сасвим је извесно да би поменути писци били боље
вредновани и систематичније проучавани да су иза њих
стајали организовани промоциони механизми државе.
Када је реч о песницима, најпревођенији је Васко Попа,
који седамдесетих и осамдесетих година стиче светску
славу.
Будући да је овим истраживањем обухваћена и
књижевност за децу и младе, треба истаћи и тенденцију
4
Библиографија је доступна на адреси електронског каталога
Библиотеке Матице српске: http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm#11 и у PDF
формату на веб-страници Задужбине „Иво Андрић”: http://www.ivoandric.
org.rs.
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систематичног превођења дела тог књижевног жанра.
Током седамдесетих и осамдесетих година 20. века,
преводе на стране језике имала су и дела аутора за децу:
Бранка Ћопића, Душка Радовића, Десанке Максимовић...
Последњи и вероватно најилустративнији пример
моћи и улоге државе у промоцији једног књижевног дела
догодио се у другој половини осамдесетих година, а реч
је о роману Хазарски речник, Милорада Павића. Поред
чињенице да је реч о делу изванредне вредности, добар
део заслуга за његов пласман и почетни успех на светском
нивоу има озбиљан и систематичан рад кључних
државних установа културе. За само неколико година, то
књижевно дело остварило је изразиту рецепцију у САД,
Енглеској, Немачкој, Русији, а интересовање за Павића
није опало до данас.5 Фасцинира податак да су Павићеве
књиге до сада објављене у преводу на 38 језика у преко
380 издања.
Од 1991. и распада СФРЈ, практично је обесмишљена
и идеја „југословенске” књижевности. Вештачко
одржавање њеног смисла изгубило је замах пред
убрзаним повлачењем у низ мањих матичних
књижевности. Чињеницу да је током деведесетих, у доба
етничког и верског ратног разрачунавања на простору
СФРЈ, напрасно повећано интересовање за поједине
српске, хрватске и бошњачке писце, треба разумети као
краткотрајан трендовски феномен. Функција обновљеног
читања Андрића, Селимовића и других великих писаца,
сведена је на образац информативне лектире, не би ли се
У периоду који захвата предмет овог истраживања, објављено
је 15 превода Павићевих књига, на 5 европских језика.
5
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јасније увидела генеза балканских неспоразума и сукоба.
Од српских аутора који су деведесетих интензивно
превођени у Европи и шире, треба истаћи А. Тишму6, Д.
Албахарија и Б. Ћосића, све чешће помињане уз статусно
обележје „постјугословенски писци”. Почетком 21. века,
уз већ поменутог М. Павића, који стиче статус једног од
најпревођенијих српских писаца, инострану афирмацију
остварује још неколико аутора, у првом реду Д. Великић,
на немачком говорном подручју, и Горан Петровић на
руском, француском и шпанском.
Пример посебне врсте је дело аутора фантастичке
прозе Зорана Живковића, чији су романи и књиге прича
преведени на 20 језика и објављени у више од 110 издања
у 23 земље.

2.2. Тенденције, токови
Како је речено, историјат превођења српске
књижевности суштински је обележен променљивим
и периодичним интересовањем за балканске прилике
у иностраним културним заједницама. На прелазу у
нови миленијум, улога државних институција културе
у заступању писаца и посредовању у промоцији домаће
преводне књижевности постаје све скромнија. Писци
6
Иако пре тога нису били превођени на немачки, романи Александра
Тишме током деведесетих објављени су у чак 11 издања. Објашњење
за то делимично се може наћи у чињеници да је после пада Берлинског
зида у немачкој читалачкој јавности обновљено интересовање за питања
Холокауста и Други светски рат, са аспекта дебате о немачкој кривици.
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су препуштени самима себи, суровим законитостима
тржишта и сопственој способности за аутопромоцију
или, једноставно, срећним околностима. У том смислу,
институција НИН-ове награде, најважнијег књижевног
признања за роман године, која постоји од 1954. године,
у појединим случајевима писцима је доносила прилику
за превођење и, самим тим, публицитет и ван српског
говорног подручја. Такав је, рецимо, пример роман У
потпалубљу, Владимира Арсенијевића, који је награђен
1994. године и од тада је преведен на преко 20 светских
језика; такође, илустративан је и случај романа Тесла,
портрет међу маскама, Владимира Пиштала, који је
од 2008. године до данас имао издања на 14 језика. С
временом, награда је губила значај и често била повод за
сукобе унутар књижевних кругова, неусаглашених око
вредносних мерила и критеријума у избору награђених
наслова. Последњих година, те расправе често излазе ван
оквира књижевно-уметничког контекста. Ако изузмемо
класике српске књижевности 20. века − за које постоји
нека врста наслеђене константе у интересовању страних
издавача − (Андрић, Селимовић, Црњански, Пекић и
Киш, или Павић, који почетком двехиљадитих још увек
ствара), млађим ауторима готово да не преостаје начина
за систематско постизање било какве видљивости
у другим језичким срединама. Анализе интервјуа
са издавачима, преводиоцима и ауторима указују
на одсуство јасне институционалне стратегије у тој
области, а истичу добре примере који су дали одређене
резултате. Један од таквих примера су организовани
наступи на међународним сајмовима књига, на којима
18

је Србија имала статус почасног госта (Софија, 2010;
Лајпциг, 2011; Минск, 2018; Техеран, 2018). Можда и
најбољи исход оваквих наступа, према речима издавача
и аутора, јесте сигнал којим водеће институције културе
у земљи, макар номинално, исказују разумевање значаја
промоције домаће књижевности у иностранству. Значај
Међународног сајма књига у Београду, као друге по
величини манифестације те врсте у Европи, огледа се и
у томе што пружа прилику за сусрет домаћих издавача
и аутора са страним књижевним агентима. Нажалост,
Србија нема националну литерарну агенцију, што је у
свету још деведесетих успостављен стандард пословања
на тржишту књига.
Од 2011. године, Министарство културе почело је
са расписивањем годишњег конкурса за превођење
и објављивање репрезентативних дела српске
књижевности у иностранству. Конкурсом су обухваћени
сви књижевни жанрови и конципиран је тако да се за
стране издаваче издваја око 70% предвиђеног буџета, док
на око 30% средстава предвиђених конкурсом могу да
рачунају домаћи издавачи и то за објављивање превода
књига српских аутора. Такав приступ у расподели
средстава омогућио је реализацију добрих идеја, међу
којима свакако треба поменути иницијативу издавачке
куће Геопоетика, која је за десет година објавила
тридесетак прозних књига српских аутора на енглески
језик. Потврда ваљаности тог подухвата била је Награда
иницијативе за превођење, коју је та едиција добила на
Сајму књига у Лондону 2018. године. У сваком случају,
поменути конкурс унео је известан оптимизам у област
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преводилачких подухвата и учинио да неке важне књиге
буду представљене страним читаоцима. Истини за
вољу, приоритет у одабиру дела која ће бити преведена
даје се класичним делима српске литературе, али и
делима запаженим у стручној јавности, тако да се на тај
начин обнавља значај критичке рецепције, као и улога
књижевних награда.
Приказ броја превода у периоду 2015−2020, наведено
према годинама:

Број преведених и објављених књига (2015−2020)

Број преведених и објављених књига (2015-2020)
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Када је реч о заступљеним жанровима, видљиво је да
прозне књиге, пре свега романи, доминирају у корпусу
преводне српске литературе. Таква појава је и очекивана,
јер читалачки афинитети данашњице све израженије иду
ка роману, на рачун поезије, прича, путописа, есејистике,
драме и других жанрова.
Графички приказ заступљености превода на стране
језике према жанровима (2015−2020)

Заступљеност превода према жанровима
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2.3. Аутори и језици

Од свих литерарних форми
превод је тај који надгледа сазревање
језика изворника и порођајне болове
сопственог језика.
Валтер Бенјамин

Анализа библиографије сачињене у оквиру овог
истраживања може нам пружити различите аспекте
и статистичке увиде, као и поља тумачења. Будући
да библиографија обухвата дела српске преводне
књижевности објављена и у земљи и у иностранству,
можемо илустровати тенденције и начине на које
приоритете схватају различити издавачи. Показује се да у
земљама са којима Србија има јаке културне, политичке,
историјске и економске везе постоји и континуитет
интересовања за српску књижевност. Разлози и мотиви
не морају увек бити књижевно-уметничког карактера.
Читалачка јавност литературу друге земље неретко
види као медиј који објашњава друштвене прилике,
нарочито ако је реч о земљи бурних историјских токова
и нестабилних и непредвидивих друштвених процеса.
Већ је као пример поменут нагли раст интересовања
за књижевност балканских држава насталих распадом
СФРЈ током деведесетих година.
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Један од значајних фактора за подстицај превођења
јесу и иностране катедре србистике и српски лекторати.
Међутим, стање у тој области указује се као пример
суштинског немара државе. Србија је 2000. године имала
близу 50 лектората за учење српског језика на страним
универзитетима, али тај број је у константном паду и
данас их је нешто више од двадесет. Српскохрватски
језик се у време СФРЈ изучавао на 4 континента, у више
од 30 држава света. Само у Немачкој било је преко 20
лектората. Надлежни орган за бригу о лекторатима био
је Републички завод за међународну научну, културну,
техничку и просветну сарадњу, али распадом бивше
државе, престала је да постоји и та институција.7 Ипак,
у земљама где је србистика била изразито заступљена
и данас постоји дух доброг преводилачког наслеђа
(Француска, Немачка, Русија...).
Следећи графикон приказује број преведених издања
српске књижевности на одређене европске језике, у
периоду 2015−2020. године.

Опсежнији текст на линку: https://www.slobodnaevropa.org/a/zbognemara-drzave-gase-se-lektorati-srpskog-jezika/25191371.html
7
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Заступљеност превода према језицима (2015−2020)

Заступљеност превода према језицима (2015-2020)

Превођење и рецепција једне националне књижевности на енглеском језику веома је комплексна тема.
Због трансконтиненталне распрострањености тог језика
и чињенице да се годишње објави више стотина хиљада
наслова само у САД и Великој Британији, књижевним
делима из малих језика веома је тешко да остваре било
какву видљивост. Према студији Three Percent?, коју је
израдила организација Literature Аcross Frontiers, само 3%
литературе на енглеском тржишту књига чине преведена
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дела, а од тога само 0,7% представљају преводна
фикционална литература и поезија.8
Листа наслова српских аутора који су у периоду
2015−2020. године објављени на енглеском језику,
указује на једну раније успостављену тенденцију
објављивања дела српских класика 20. века (Андрић,
Црњански, Дучић, Селимовић, Павић...), али охрабрује
и присуство појединих аутора који чине окосницу
данашње српске прозе (Д. Албахари, В. Бајац, С. Басара,
Дејан Тиаго Станковић, Л. Блашковић, В. Матијевић,
С. Ваљаревић...). Мора се узети у обзир чињеница да
су многи од тих превода део преводилачких подухвата
домаћих издавачких кућа (Геопоетика, Дерета, Лагуна,
Вулкан издаваштво, Партизанска књига...), те да су
намењене најчешће страној читалачкој публици у
Србији, пре него за пласман на инострано тржиште.
Издавачка кућа Геопоетика је, рецимо, за десетак година
објавила преко 30 романа домаћих писаца на енглески
језик.
Код превода српске књижевности с француског језика
бележимо податак да је присуство истакнутих српских
интелектуалаца и стваралаца у животу француских
културних кругова (Д. Киш, М. Данојлић, К. Мићевић)
свакако било од користи за промоцију литературе овог
поднебља. Од значаја су и културно-историјске везе
српског и француског народа. Такође, постојање бројних
лектората и катедри србистике у прошлости учинило је
дa данас имамо одличне преводиоце несрпског порекла
на француски (Харита Вибрандс, Ален Капон, Марија
8

Више информација на линку: https://www.lit-across-frontiers.org
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Бејановска). Поред њих, посебан допринос у превођењу
дела савремених српских романописаца даје преводилац
Гојко Лукић. У периоду 2015−2020, захваљујући
преводима Коље Мићевића и Бориса Лазића, на
француском су изашла песничка дела српских аутора из
епохе романтизма (П. П. Његош), модерне и авангарде
(В. Петковић Дис, Р. Драинац) и симболисте Бранка
Миљковића.
После великог интересовања које је књижeвна
јавност уједињене Немачке показала према развоју
догађаја на Балкану током деведесетих, што је појачало
и читалачку и критичку рецепцију српске књижевности,
наилази период пада у преводилачким пројектима. Од
2008. године, како је почео да ради програм Традуки,
као подршка преводилаштву и књижевној размени,
бележимо нови талас превода савремених српских
аутора на немачки и језике југоисточне Европе. За 12
година постојања тог програма, у Традукијевој бази
нашло се 55 српских аутора и преводилаца, а на немачки
и језике региона преведено је 59 наслова са српског
језика. Међу преведеним књигама доминирају романи и
приповедачке књиге, уз неколико књига поезије, драма
и публицистике. Веома широка заступљеност аутора,
према генерацијском критеријуму, креће се од класика,
попут Андрића, Киша и Пекића, па до најмлађих, као што
су Маја Пелевић, Драгана Младеновић, Петар Матовић...9
Добар део тих наслова објављен је и у периоду који захвата
ово истраживање. Велику улогу у подстицању превођења
и промоције српске књижевности има Роберт Ходел,
9
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Детаљније на страници: https://traduki.eu/database-en/

немачки слависта, компаратиста и преводилац, који
је превео и приредио више књига српских савремених
песника и приповедача, као и мноштво научних радова,
монографија и приказа. Ходел је управник Института
за славистику на Универзитету у Хамбургу. Посебно
значајне преводе у периоду који захвата ово истраживање
дали су Елвира Веселиновић, Маша Дабић, Катарина
Волф-Грисхабер , Мирјана и Клаус Витман...
Што се тиче превода на руски и остале словенске
језике, поменућемо пројекат „100 словенских романа”.
Реч је о великом подухвату Форума словенских култура,
којим започиње интензивна књижевна размена између
словенских народа. У Србији је национални издавач
те едиције београдски Архипелаг, а главни уредник
међународног пројекта је Гојко Божовић. Едиција је
с временом постала и добар информативни каталог
великим страним издавачима на западу.10
Анализа опуса наслова који су у извештајном периоду
преведени и објављени на руском језику, открива нам
податак да готово четвртина тих издања представља
класике српске књижевности (Његош, Андрић,
Црњански, Павић). Од савремених писаца, посебно
значајну рецепцију у Русији има Горан Петровић, чији
су романи и књиге прича доживели по више издања.
Значајну промоцију српских аутора, нарочито песника,
учинио је преводилац Андреј Базилевски (преминуо
2019. године), који је превео и саставио три капитална
Више података о пројекту „100 словенских романа” може се наћи у
специјалном тексту на страници издавачке куће Архипелаг: http://www.
arhipelag.rs/specijalni-tekst-3/
10
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дела: Антологију српског песништва XX века − тротомну
антологију на преко 3000 страна, двојезичну антологију
Српски песници XX века и веома обиман антологијски
избор српске поезије за децу Књига радости. У периоду
којим се бави ово истраживање, објављено је 6 тематских
бројева тематског књижевно-уметничког алманаха
„Српско-руски круг”, који је уређивао Андреј Базилевски.
Библиографија сачињена поводом ове студије открива,
како се и очекивало, значајну фреквенцију превода
књига српских аутора на језике земаља у окружењу.
Фактор географске близине и историјске повезаности
одувек је играо важну улогу у области књижевног
превођења. Када је реч о суседним срединама, највећи
број наслова српских аутора преведен је на македонски
језик (148), а потом на словеначки (33), мађарски (30),
бугарски (25) и румунски (18). Охрабрује податак да је
последњих година, првенствено захваљујући средствима
Министарства културе, преведено неколико важних
књига на албански језик (за период овог истраживања
укупно 10 књига). Велика присутност српских писаца
када је реч о македонском говорном подручју, може се
објаснити богатим историјским наслеђем које потиче
из бивше заједничке државе, блискошћу језика и
културолошко-друштвеним сродностима. Интересантан
је податак да је у обиљу књига преведених на македонски
језик, велики број наслова из области литературе за децу
(24 наслова). Илустративан је податак да од укупно 7
наслова преведених на турски, 5 припада књигама Иве
Андрића, што свакако указује на атрактивност коју тај
писац, претежно због тематике својих дела, не губи код
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турских издавача и читалаца.
Следећи графикон показује најпревођеније писце, по
броју преведених књига и броју језика:

Број објављених превода
Број језика

Као што се види, прва
заузимају писци чија се
српске књижевности 20.
Киш, што је и очекивано.

три места на овој листи
дела сматрају класицима
века: Андрић, Павић и
У исту категорију писаца,
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по књижевноисторијском критеријуму, сврставамо
Црњанског и песника епохе романтизма Његоша. Од 18
аутора на овој листи, 11 су прозни писци, 1 песник, а 6
аутора стварају у два или више жанрова (проза, поезија,
књижевност за децу...). Овај приказ даје нам и могућност
закључка да велике националне и међународне награде
могу бити значајан подстицај за превођење појединих
аутора (Филип Давид, Светислав Басара, Драган Великић,
Јелена Ленголд, Д. Ј. Данилов...). Такође, треба поменути
и својеврсни „хало ефекат”, који се очитава у пракси да
се преводе већ признати аутори, за чије дело већ постоји
профилисан читалачки круг (Давид Албахари, Иван
Ивањи, Горан Петровић...).
Драган Великић је писац чији романи већ петнаестак
година имају посебну рецепцију у Немачкој. Рану
афирмацију стиче још крајем осамдесетих, а деведесетих
улази у ред најзначајнијих младих српских романописаца.
Крајем деведесетих и почетком двехиљадитих живи
у Будимпешти, Бечу и Берлину, где је био стипендиста
DAAD фондације. Био је и амбасадор Србије од 2005.
до 2009. године у Аустрији. Великић на неки начин
продужава континуитет низа писаца који су деведесетих
били интензивно превођени на немачки: А Тишма, Д.
Албахари и Б. Ћосић.
Посебно значајна књижевна појава крајем деведесетих
био је писац Горан Петровић, један од свакако
најугледнијих и најпревођенијих живих српских писаца.
Његова заводљива и универзална поетичка парадигма
испрва се доводила у везу са специфичним магијским
реализмом М. Павића, што му је, у извесном смислу,
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отворило простор руског читалишта. У Русији су његове
књиге досегле врло високе тираже и бројна издања, а
посебну рецепцију Петровић има и у француском и
шпанском језику.
Светислав Басара је несумњиво најпродуктивнији
српски аутор са 47 објављених наслова, од чега су 23
романи и новеле. Формирао се као аутор средином
осамдесетих, као изразити представник постмодернизма.
Попут Великића, двоструки је добитник НИН-ове
награде за роман године.
Једини песник у врху листе најбројнијих превода
је Матија Бећковић. Већина превода његове поезије
односи се на књигу стихова Кад дођеш у било који град.
Репутација „најчитанијег српског песника” сасвим
сигурно је допринела томе да Бећковићеви стихови
пропевају на европским језицима.
У овом петогодишњем прегледу објављених дела
српске литературе на стране језике, као једина ауторка
издваја се Јелена Ленголд. Ленголдова је добитница
Европске награде за књижевност, коју додељује ЕУ,
што награђеној књизи (Вашарски мађионичар; приче)
обезбеђује преводе на бројне европске језике.
За писца фантастике Зорана Живковића, може се
слободно рећи да је признатији и читанији у иностранству
него у својој земљи. На то можда утиче не превелика
популарност фантастичке прозе у Србији. С друге
стране, Живковић је аутор чија су издања у великом
броју преведена на бројне стране језике, а и добитник је
Светске награде за фантастику (World Fantasy Award).
Када је реч о антологијама, изборима и тематима,
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приметна је жанровска разноврсност. У САД је објављена
репрезентативна антологија савремене српске поезије
под насловом: Мачке сликари: антологија савремене
српске поезије (Cat Painters: An Anthology of Contemporary
Serbian Poetry; Dialogos, New Orleans), у Чикагу (New
Avenue Books) изабране драме и изабране комедије
српских аутора, у Пољској једна антологија и неколико
темата који се баве српским савременим песницима, док
је у Русији изашло 6 књижевно-уметничких алманаха
„Српско-руски круг”, са преводима дела значајних
српских аутора.

2.4. Путеви превођења, финансирање
Писци би требало првенствено да
размишљају о писању, а не о превођењу
или пуком преживљавању, али проблем је у
томе што се код нас брига о култури више
огледа у бусању у груди него у конкретној
акцији.
Веселин Марковић, писац

Уколико изузмемо дела традиционално присутних
великих српских писаца (Андрић, Павић, Селимовић...),
која страним издавачима могу донекле да буду исплатив
издавачки пројекат, књиге савремених аутора је готово
незамисливо објавити без неког вида подршке. Осим
изузетних случајева солидне књижевне популарности,
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какву имају, рецимо, Горан Петровић у Русији, или
Давид Албахари и Драган Великић у Немачкој, већина
квалитетних српских прозних писаца ослања се на
различите установе, институције и фондове.
После реконтекстуализације и обнављања целокупне
друштвено-институционалне инфраструктуре непосредно након политичких промена 2000. г, успоставља се и
донекле нов сензибилитет водећих инстанци у култури. У
другу деценију овог века, Министарство културе РС улази
са прилично амбициозном иницијативом: Конкурсом за
превођење репрезентативних дела српске књижевности.
У почетку је дефинисано да ће наменски буџет износити
око 100.000 евра годишње. Та средства намењена су
трошковима превођења савремене српске литературе,
али и књижевних дела такозване нове традиције,
објављена од почетка 20. века. Конкурс је назван
сигнификантно: „Трајни ПР Србије”, чиме се, заправо,
истиче разумевање превођења књижевности као посебно
важног сегмента међународне културне комуникације
и размене. За 5 година11, из овог фонда финансирано
је објављивање 374 књиге, укупним износом од преко
пола милиона евра. Овом студијом обухваћено је 228
књига које је финансирало Министарство, што је готово
трећина укупног броја наслова. Сваке године формира
се комисија, коју чине писци, критичари и преводиоци,
а број књига који се нађе у избору никада не одговара
жељеном броју превода. С једне стране, може се говорити
о недовољном обиму средстава, а с друге, и много тога, у
прилог чињеници да такав конкурс уопште постоји.
11

Мисли се на период од 2015. до 2019. године.
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Некомерцијалност висококвалитетне књижевности на иностраном тржишту књига условило
је појаву алтернативних путева превођења и
промоције књижевности у другим срединама. Овај
социокултуролошки феномен, који траје већ тридесетак
година, огледа се у растућем броју књижевних
фестивала, преводилачких семинара и радионица,
сајмова књига, резиденцијалних књижевних програма,
субвенционисању књижевних платформи и мрежа итд.
За разлику од спорих државних механизама и пројеката,
такви отворени фондови и транснационалне иницијативе
одликује појачан сензибилитет за савремене токове и
тенденције у литератури, изражена кооперативност, брзе
реакције на факторе промена. Најзначајнији фондови те
врсте су Културни програми ЕК и иницијатива јавноприватног партнерства Традуки. Србија је са више
десетина преведених наслова до сада ваљано користила
приступ фондовима иницијативе Традуки. Када је реч о
програму Креативна Европа, поједине домаће издавачке
куће, попут Контраста, користе фондове за превођење
и промоцију савремених српских аутора; пример је
њихов пројекат ,,Двосмерна улица”, када су дела петоро
значајних српских аутора преведена на енглески, немачки
и шпански језик.
Вид алтернативних путева превођења јесу и
међународни књижевни фестивали и резиденције.
Од значајнијих фестивала у земљи треба поменути
„Проза фест” у Новом Саду, Међународни новосадски
књижевни фестивал, Београдски фестивал поезије
„Тргни се! Поезија” и „Крокодил” у Београду. Међутим,
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треба имати у виду да су контакти писаца и преводилаца
на фестивалима углавном без системске подршке,
такорећи неформалног карактера и да ретко резултирају
организованим пројектима.
Редовно гостовање на међународним сајмовима
књига (Франкфурт, Лајпциг, Москва...) не резултирају
повећаним интересовањем за српску литературу.
У поређењу са другим земљама у окружењу, попут
Словеније, Хрватске, Мађарске, које агилније приступају
тим смотрама књиге и књижевности, Србија показује
извесну инертност у припреми и реализацији. То је
још један пример на којем се јасно види недостатак
националне агенције за књигу.
Треба нотирати и примере личних подухвата
појединаца, као племените, али недовољно видљиве,
нарочито у великим културним срединама. Такав је
пример недавно основаног Удружења „Slavitude”, с циљем
да појача рецепцију младих српских аутора на простору
француског читалишта. До сада су, у преводу Живка
Влаховића, младог преводиоца и културног ентузијасте,
изашла дела Душка Радовића, Александра Гаталице и
Мухарема Баздуља. По правилу, такве вансистемске
иницијативе заснивају се на степену издржљивости,
сналажљивости и добре воље њихових идејних твораца.
Поред тога, постоји неколико међународних фестивала
и културних центара који, уз своје редовне програме,
имају и активности превођења и објављивања дела
домаћих аутора на стране језике. Такви примери су,
рецимо, фестивал „Смедеревска песничка јесен” и
Културни центар Ново Милошево. У највећем броју
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случајева, преводи се реализују према личним везама
и склоностима, врло често су сумњивог квалитета
и преведене публикације углавном немају никакву
рецепцију у земљама на чије језике су преведене.
Таква издања су искључена из студије, будући да не
представљају употребљив елемент на основу ког би се
могао посматрати неки конкретан аспект. Пласмана
тих издања ван локалних области заправо и нема.
Смисао тако насталих публикација може се наћи једино
у употреби књиге као визиткарте приликом сусрета
аутора с говорником језика на који је преведена.
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3. ПРЕВОДИЛАЦ − КЉУЧНА ФИГУРА

Преводиоци су књижевни
хероји из сенке, често заборављени
инструменти, који омогућавају
културама да разговарају међусобно.
Пол Остер

Преводилац који преноси литературу са „малих” језика
чија књижевност не побуђује изражену пажњу великих
култура, без претеривања је културни мисионар. Његова
се улога не завршава на креативном преводилачком раду,
већ се он често појављује и у улози литерарног агента,
селектора књижевних дела и промотера.
Готово да се не може говорити о преводиоцима
српске књижевности којима је основни мотив у том
послу зарада. На пример, износи предвиђени конкурсом
Министарства културе, рецимо за песничке књиге,
крећу се од 1000 до 1200 евра, што је недовољно
да би само новац био сатисфакција. У том смислу,
преводилачки посао се не може сматрати професијом у
правом смислу те речи, већ је пре нека врста додатног
посла који се ради са ентузијазмом, са осећањем вршења
племените мисије. Колико је преводилачки посао израз
посвећености литератури и одређеном језику, сведоче
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речи Але Татаренко, украјинске преводитељке српске
књижевности: „Преводилац треба да је невидљив, јер
ако осетите његово присуство, реч је о лошем преводу.
Ми смо невидљиви људи али корисна бића.” Међутим,
невидљивост преводиоца, ако не говоримо само о
стваралачкој вештини, често зна да буде и неправедна.
Рецепција књижевности не зависи само од књижевног
дела и превода, али на томе треба радити, каже Роберт
Ходел. О томе да није довољан само нормативан, већ
системски приступ интернационализацији књижевности
говори Илеана Урсу, песникиња и преводилац српске
књижевности на румунски. Она прави поређење српских
и румунских механизама и путева превођења и пласмана
преведене књижевности и констатује, уз апел: „Не знам да
ли ће неко чути ово што кажем, али тачно знам да ствари
овде не функционишу добро кад је представљање српске
књижевности у питању. Наравно да је и преводилац у
могућности да предлаже неке наслове издавачима који
су отворени да објављују преведена дела из такозваних
малих књижевности.”
Преводиоци који имају академску каријеру и
превођењу прилазе из стваралачког задовољства
лишени су егзистенцијалног момента у избору дела за
превод. Могу се руководити својим књижевним укусом
и потребом да својим матичним језицима подаре неко
вредно књижевно дело у преводу. Посебно су драгоцени
преводиоци који су послом лоцирани у земљама с чијих
језика преводе. Пример је професор Рендал А. Мејџор,
запослен на Филозофском универзитету у Новом Саду,
који је последњих година на енглески превео поједина
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дела Р. Белог Марковића, С, Басаре, Д. Ковачевића, Л.
Блашковића, као и једну антологију кратке приче. Такође,
од изузетног значаја за превод и промоцију млађих
српских песника на пољски језик јесте М. Валигурски,
упосленик на истом факултету као лектор на Одсеку
за полонистику. У малобројној групи преводилаца који
текстове између два језика преводе у оба смера, налази
се Силвиа Монрос Стојаковић. Билингвално одрастање
и снажна оријентација ка превођењу књижевних
дела учинили су је снажном кариком између српске
и хиспано литературе и културе уопште. Силвиа је
последњих година активно преводила стихове српских
песника млађе генерације, али је играла и важну улогу
посредника између аутора и издавача. Евидентно
велики број књижевних превода на македонски долази
несумњиво због сличности језика, култура и историјског
наслеђа, али и чињенице да су најактивнији македонски
преводиоци са српског уједно аутори чија су дела једним
делом преведена на српски (Александар Прокопиев,
Ристо Лазаров, Биљана Црвенковска, Ђоко Здравески...).
Преводилачка мотивација, дакле, може бити и потреба
за преводилачко-списатељским реципроцитетом, што у
поље истраживања уводи и јак стваралачки контекст.
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4. РЕЦЕПЦИЈА, ПРИСУСТВО

Обим и квалитет пријема српске књижевности у
преводу није једноставно проценити само на основу
емпиријских података. За анализу такве врсте, потребно
је укључити и бројне факторе који утичу на пут једног
превода до страног читаоца, а који су у вези са читавим
системом тржишта књига и промотивних активности.
Савремени српски аутори у сталној су наметнутој
позицији да на „мала врата” улазе у просторе великих
језика, што често зависи и од сналажљивости и среће.
То нас доводи до закључка да је релативни успех неког
писца понекад резултат ванкњижевног контекста или
лепи инцидент, на чему се, свакако, не може заснивати
ниједна озбиљна стратегија. „Није ту питање само да ли
је дело неког писца преведено, него и какав је издавач
код ког је књига објављена, односно колико је доступна
читаоцима у тим земљама. Многи су преведени на
неки начин, да кажемо, из куртоазије или из симпатија
појединих издавача из иностранства. Не постоји код нас у
довољној мери развијен тај аспект у културној политици”,
речи су Владимира Копицла, а слично анализира и аутор
и директор издавачке куће Архипелаг, Гојко Божовић:
„Није довољно да превод изађе на неком језику, него је
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кључно да он буде објављен код неког издавача, чиме се
обезбеђује и критичка рецепција и медијска пажња и,
што је посебно важно, пут до читалаца.”
Карактер ове студије одређен је и чињеницом да су у
истраживање укључени и домаћи издавачи, што обавезује
на посебан приступ у анализи рецепције објављених
превода. Наиме, постоји низ српских издавача, мањих и
већих, који у оквиру своје издавачке политике имају и
едиције резервисане за преводе домаћих аутора. Сврха тих
едиција, у зависности од издавача, може бити различита.
Највећи српски и регионални издавач − Лагуна, своја
издања српских аутора у преводу углавном не пласира
на инострано тржиште књига, већ су они намењени
странцима привремено настањеним у Србији или као
рекламни примерци упућени страним издавачима.
Издавачи Контраст, Штрик и Бука домаће ауторе
преводе преко европских пројеката подршке превођењу,
међутим, најчешће се не остварује икакав пласман тих
књига у иностранству. По правилу, тиражи су скромни,
а одређени наслов евентуално стигне до адреса неког
релевантног критичара, књижевника или славистичке
катедре и лектората, углавном уз интервенцију самог
аутора. О видљивости у ширим читалачким круговима
не може се говорити. Издавачка кућа Геопоетика, која
је у последњих 10 година објавила неколико десетина
превода српских писаца на стране језике, пример је
обављања мисионарског посла у интернационализацији
домаће литературе. У недостатку националне агенције
за књигу, њихова иницијатива се проширила и на
послове који нису типични за једну издавачку кућу −
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посредовања између аутора, преводилаца и страних
издавача. Директор ИП Геопоетика, уредник и писац
Владислав Бајац, каже да је то посао који стаје „на
пола пута”, јасно сугеришући да иза такве иницијативе
треба да постоји системска и организована подршка.
Упркос свему, књиге преведене у Геопоетици доспевају
до страних агенција, издавача, славистичких катедри
и критичара, што пружа веру у какву-такву рецепцију.
Коментаришући такву позицију, Владимир Бајац истиче:
„Министри су се смењивали, а ми смо наставили, без
ичије помоћи. Институционализујућу ту једну едицију
на толико примерака и толико година, сматрајући да
савремени писци треба да буду превођени и правећи
и папирна и електронска издања, постали смо заправо
нека врста полуагената, хтели то или не, јер смо морали
да обезбедимо и логистику свега тога што смо урадили у
иностранству. То је озбиљан посао који понекад нисмо
могли да изнесемо јер смо имали своје редовне обавезе.”
Када говоримо о објављивању и нешто озбиљнијем
читалачком пријему дела српских аутора у иностранству,
свакако узимамо у обзир стране издаваче чија је
издавачка политика заснована делом и на отворености
ка литератури рубних европских језика. Превасходно
се мисли на језике земаља југоисточне Европе. Код
енглеских издавача то су Peter Owen, Istros Books и Dalkey
Archive Press, код којих је у последњих 5 година објављено
7 књигa српских аутора. За немачко говорно подручје то
су издавачи Schoeffling & Co. (4), Hanser (3), Wieser (3)
и Leipzig Literatur Verlag (2). На руско тржиште књига
највећи број српских писаца пласиран је преко издавача
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Центр книги Рудомино (7) и петроградског издавача
Скифия (5). Угледни италијански издавач Voland објавио
је две књиге српских писаца. Што се тиче земаља у
окружењу, код македонског издавача Блесок објављено
је 7 књига српских аутора; на мађарском језику, код
издавача Napkút 3, а такође 3 књиге и код бугарског
издавача Матком.
Укратко речено, српска литература у преводу је
изложена борби за видљивост и присуство у простору
већих култура. Будући да су савремени односи на
међународном тржишту књига све више у знаку профита
и маркетинга и да књига дели судбину робних марки,
добра видљивост једног књижевног дела не заснива
се само на књижевној естетици. Потребно је улагати у
систем промоције и пласмана, што се, дакако, не може
без добро осмишљене стратегије коју би реализовали
квалификовани мултидисциплинарни тимови. Такође,
важно је изградити континуитет присуства, насупрот
периодичном расту интересовања које се заснива на
трендовској окренутости култура великих језика ка
некој малој књижевности. Искуство нам говори да су
такви читалачки трендови обично краткорочни.
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5. ПРЕПОРУКЕ, СКИЦА ЗА СТРАТЕГИЈУ

Поглавље „Препоруке” има за циљ да артикулише и
учини употребљивим резултате добијене истраживањем.
Јачање интернационализације једне књижевности на
„малом” језику представља сложен процес са јасно
дефинисаним улогама бројних инстанци и појединаца.
Анализа података које доноси студија превођења српске
литературе упућује на проблемска поља која се могу
класификовати према перспективи из које се региструју:
унутрашња и спољашња.
Опсег спољашњих фактора је, заправо, у корелацији
са континуитетом статуса који „мали” језици имају у
великим и доминантним културним срединама. Слаба
видљивост српских аутора на страном књижевном
тржишту и релативно лоша заинтересованост
иностраних издавача етикета је која се тешко мења. Такав
status quo је, свакако, неповољан, али је мање алармантан
од опште спремности да буде прихваћен као нужна
константа у схватању домета сопствене књижевности.
Како истраживање показује, осим писаца који су стекли
међународну репутацију као класици 20. века, готово да
нема аутора чије су преведене књиге изазвале значајнију
пажњу у последњих пет година. Одсуство интензивне
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промоције новије српске литературе ојачало је већ
наслеђене ставове о незанимљивости и сиромаштву
тема које овај књижевни корпус може да понуди. У
том смислу, констатује се непостојање профилисане
иностране књижевне публике за преводну српску
књижевност. Добар аргумент за наведено је судбина
књига српских аутора који су добили Европску награду
за књижевност. Истина је да је та награда допринела
превођењу награђених књига, али у питање се доводи
њихова инострана рецепција и промоција.
Ако проблематику пренесемо на план унутрашњих
фактора, видимо далеко сложенију слику. Такође,
видљива је и снажна међуусловност препрека које
су различите природе, од организационих проблема
и потешкоћа проистеклих из бирократског односа
према култури, до финансијских препрека. Као главни
недостатак може се истаћи одсуство јасне националне
стратегије за подстицање превођења и промоције српске
књижевности у иностранству. Визија на основу које
би таква стратегија била изграђена, морала би бити
ослобођена крутог „институционализованог” погледа на
проблем, иако би институције биле главни инструмент
њене реализације. Аутори, преводиоци, издавачке
куће, агенти, медији, маркетиншки механизми − читав
ланац учесника у том сложеном процесу, са својим
перспективама и разумевањем проблема морао би бити
укључен у креирање стратешких приступа стварању
међународне литерарне комуникације. У супротном,
постојала би опасност од државног „монопола”
над пласманом националне књижевности у другим
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језицима. То неминовно води у неки вид „брендирања”
одређених аутора и наслова, врло често са смањеним
обзиром према књижевном вредновању. На тај ризик
скретана је пажња од стране појединих аутора и дела
књижевне јавности када је реч о преводима које је
финансирало Министарство културе кроз свој годишњи
Конкурс или поводом презентације на сајмовима
књига на којима су Србија и српска књижевност биле у
фокусу. Ризик од инструментализације књижевности,
дакако, увек постоји када је у процесе одлучивања
укључена само инстанца која обезбеђује и финансијска
средства. Нужно је створити слику о комплексности тог
питања, а та слика увек подразумева бројне контексте.
Само се њиховом синхронизацијом може доћи до
добре стратегије и добрих резултата. Свака културна
размена у обзир мора да узме контекст који се односи
на примаоца, и притом треба истаћи незамењиву улогу
посредника у процесу заживљавања једне националне
књижевности у амбијенту стране културе и језика.
Већ смо поменули да је преводилац једна од кључних
фигура у том смислу. Озбиљна стратегија те врсте
требало би да подразумева снажну и искрену бригу
о преводиоцима српске литературе на стране језике.
Ослањање на извесност да ће увек постојати преводилац
који се српском књижевношћу бави из чисто личних
афинитета и симпатија није прихватљив приступ и
представља калкулацију кратког даха. Решење је у
систематичном приступу чији резултат треба да буде
постојање профилисане „заједнице” преводилаца која се
стимулише и мотивише на јасно пројектоване начине. То,
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наравно, кошта и захтева значајна финансијска средства,
али је уједно и прилика да држава докаже своју спремност
за истинску подршку књижевном стваралаштву и
култури уопште. Фонд Министарства културе предвиђен
за финансирање превода српске књижевности у
последњих неколико година кретао се од 80.000 до 100.000
евра. Такође, постоје и фондови за представљање српке
књижевности и аутора на међународним сајмовима
књига. Та средства су несумњиво обезбедила известан
вид интернационализације домаће литературе, али кроз
традиционалне форме представљања. Добра стратегија
би морала да подразумева креативнији и иновативнији
приступ, заснован на савременом сензибилитету тржишта,
читалачке публике, издавачких кућа... Сигурно је да би
такав приступ значио и издвајање већих средстава, али би
истовремено посведочио и о истинској институционалној
бризи о статусу домаће књижевности у преводу. Један
од сегмената у тој сложеној слагалици је свакако и улога
домаћих организација, чије су иницијативе и програми
усмерени на међународну књижевну и културну размену:
друштва писаца и преводилаца, културни центри,
невладине организације које приређују књижевне
фестивале итд. Државне културне инстанце према њима
се често односе у маниру гордих донатора, не схватајући
потенцијал за развијање стратегије партнерства. Сасвим
је сигурно да је правилно разумевање појма „партнерство”
један од предуслова за креирање и имплементацију добре
стратегије. Све напред речено уводи нас у размишљање
о инструментима којима би се обезбедило добро
функционисање једне такве стратегије.
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Оснивање специјализоване националне агенције за
преводе и промоцију српске литературе у иностранству
био би основни корак у стварању инструментаријума те
врсте. Важно је напоменути да би такво тело морало да
има висок степен независности у раду и функционалне
механизме који обезбеђују транспарентност, компетенцију и квалитет резултата. Вредновање које не би
подлегло ванкњижевним контекстима, заснованим
на идеолошким, политичким или каквим личним
краткорочним интересима, обезбедило би добру јавну
репутацију тој инстанци. Улога Агенције не би била
ограничена само на посредовање у преводилачким
пословима између аутора, преводилаца и издавачких
кућа, већ би могла бити систематски проширена и на
организовање промоција на сајмовима, као и на јачање
канала за размену домаћих аутора на интернационалним
фестивалима, националним културним центрима,
манифестацијама,
резиденцијалним
боравцима,
стипендијама и сл.
Један од инструмената би могла бити и израда
стратегије за „корпоративну осетљивост” према
питањима културе. Постојање едукованог тима за
фандрејзинг, који би организовано функционисао с
циљем привлачења финансијских средстава из приватног
сектора, био би свакако вид ефектне подршке, иако је
књижевност далеко мања од, рецимо, спорта, који се у
великој мери финансира на овај начин.
Нова политика превођења и промоције српске
литературе у иностранству свакако би укључила и већ
постојеће ресурсе и примере добре праксе. Када је реч о
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Конкурсу Министарства културе, било би нужно водити
рачуна о праведнијој расподели интереса којима се
комисије воде у избору дела предвиђених за превођење.
Међу тим интересима треба посебно истаћи иницијативе
значајних страних издавача, који у својим издавачким
агендама негују отвореност ка литератури с нашег
простора. Нажалост, показало се да понекад постоји
неосетљивост за ту врсту интереса. Наводимо пример
са британском кућом Istros Books, чија је директорка
Сузан Кертис тим поводом написала отворено писмо
Министарству културе.12
Будући да смо улогу преводилаца већ дефинисали
као кључну, стратешки важан сегмент јесте стварање
погодне и подстицајне климе за преводиоце. Један од
начина су и резиденцијални програми, који би отварали
могућност да одређени број преводилаца периодично
гостује и ради у простору „живог” језика и културе.
Такви програми су традиционални вид подршке, али
представљају веома ефектно средство за мотивацију.
Акценат би требало ставити на младе преводиоце који
би се бавили рецентном српском литературом, јер би то
пружило могућност да раде у непосредном контакту са
ауторима. Таква форма сарадње остварљива је и путем
профилисаних стипендија за преводиоце, као и у оквиру
међународних фестивала савремене књижевности.
Снажан подстицај промоцији домаћих аутора
представљају и програми мобилности. Министарство
културе расписује годишњи конкурс са идејом да се
https://www.blic.rs/kultura/vesti/otvoreno-pismo-srpskoj-javnostidirektorke-britanske-izdavacke-kuce/bzg9lh0
12
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одређеном броју писаца пружи финансијска подршка у
том смислу, али иницијатива се на томе завршава. Новом
политиком према преводима и промоцији домаће
књижевности требало би предвидети конструктивнију
улогу и задатке институција, који се не би сводили на
пуко и инертно сервисирање потреба.
Напослетку, потребан је структуиран однос према
књижевним агентима, заинтересованим за посредовање
између српских и страних издавачких кућа и аутора.
Већ смо поменули да улогу литерарних агената у
садашњим приликама играју, заправо, саме издавачке
куће. Посредничка фигура агента суштински не постоји.
Могуће је искористити постојећи ресурс у бренду
београдског Међународног сајма књига као инструмент
за учинковито увођење институције књижевног агента у
простор српске књижевности.
На основу свега изнетог, препоруке су усмерене
на конкретне планске кораке, који су могући једино
уз сарадњу и консензус доносилаца одлука, издавача
и струковних удружења чија се делатност односи на
књижевну продукцију и промоцију књижевности.
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1. Оснивање националне агенције, института
или центра за књигу, са јасном стратегијом и
циљевима, усмереним ка превођењу и промоцији
домаће књижевности у иностранству. Та
организација/тело имало би улогу координације
актера сложеног процеса у поменутој области.
Преводилачки
конкурси,
организације
представљања на међународним сајмовима
књига, промоција књига и аутора у иностранству,
посредовање између аутора, преводилаца, агената
и страних издавача, мониторинг и евалуација
активности, извештавање и статистичко праћење,
прављење базе података − све би то били задаци
једне такве административне јединице.
2. Резиденцијални програми и за преводиоце.
Пракса других земаља показује огроман значај
таквих пројеката. Посебан акценат би био стављен
на интензивирање студијских посета младих
преводилаца као вид подршке и стимулације.
Могућност сусрета преводилаца и аутора који
стварају на српском језику, уз семинарске
програме и научне скупове. Такође, планирати
фонд за стипендирање младих преводилаца са
српског језика.
3. Развити праксу одржавања конференција за
књижевне агенте у склопу програма на Сајму књига
у Београду и другим градовима. Успостављање
мреже контаката агенција и домаћих издавача.
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4. Јасније профилисати рад културних центара
у иностранству и усмерити га снажније и систематичније ка промоцији српске књижевности,
кроз програме за стране издаваче.
5. Конституисање награде за најбољи превод са
српског језика, уз добру медијску пажњу и план
за пласирање награђеног превода на инострано
књижевно тржиште.
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