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Усмена књижевност је, насупрот релативно младој писаној речи, стара колико и човек. Њена миленијумска везаност за живу и конкретну народну културу,
која је у стању да, задовољавајући своје насушне потребе, проноси уметничке
производе кроз све сегменте друштва и, потом, преда традицију новим поколењима, подарила јој је знатну жанровску разноврсност; поуздана Encyclopaedia Britannica користи магловиту реч миријада да би изразила број врста и подврста тог
вида књижевности. Међу прозним жанровима посебно место припада тзв. женским причама, с обиљем фантастичких елемената (бајке, Märchen), чија садржајност је именици прича у разним језицима прибавила и значења живот и авантура.
С друге стране, поменута зависност унеколико је ограничила дијапазон сижеа и мотива у овим производима уметничког духа. Број мотива није мали, али је
коначан. Највеће шансе за опстанак имали су они сижеи и дела који су функционисали као преносник кључних људских знања, ритуала, веровања, норми понашања и идеала одређене културне средине. Уза сву слободу комбиновања мотива,
испуштања појединих детаља и креирања нових, преносилац је био дужан да не
одступи сувише од онога што је знано и тако сачува утврђене вредности.
Арапи, како седеоци тако и номади, припадају групи народа с уочљивим
афинитетом према усменој предаји уопште и причама напосе. Насељавајући подручја сусрета култура Персије и Кавказа, Индије и Кине, Грчке и Рима, а од позног Средњег века наовамо и запада Европе, и чувајући прастаре форме патријархалног друштва, још су више развили ову склоност, мада се почеци арапске писмености датирају у V век. Прича, коју одликују сиже и појединачни мотиви а не
вербална форма, лако пробија језичке границе. Вероватно стога, у Арапа налазимо више прича о путовањима, земљом и другим световима, о јунаштвима и лукавствима која воде стицању блага и сексуалним авантурама, него оних о исправном
животу и поштовању друштвених закона. И док су многи мотиви у поучним и
шаљивим, „мушким“ причама, настали по објави ислама, они у бајкама чешће вуку корене из доба паганства.
Но, одговор на питање где се уопште могу наћи и упознати арапске народне приче тако је мало познат и тако често несвесно кривотворен управо у окриљу
„званичне“ оријенталистике, да је без њега немогућ сваки озбиљан дискурс о једној књизи која се бави изворним арапским народним причама, њиховим мотивима и моделима понашања који се преко њих репродукују. Раширена је заблуда,
наиме, да приче из Хиљаду и једне ноћи, преведене на мноштво језика света проносећи глас о арапском приповедачком умећу, представљају изворно арапско народно приповедање.1 При томе се заборавља на заслуге средњовековних арапских
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Овакво мишљење износи арабиста Р. Божовић (cf. Антологија кратке арапске приче, Горњи Милановац–Крушевац, 1986, стр. 5). Наша читалачка публика није, на жалост, имала прилике да се
упозна с компетентним преводом славне збирке с целовитог арапског оригинала, па није чудо што
се о овом делу писало релативно мало и углавном некритички. Уз Видојковићев интегрални пре-

антологичара и преводилаца који су, током не мање од шест векова, књижевно
уобличавали монументални зборник од разнородних (индијских, персијских,
арапских и др.) прозних састава и стихова на популарне теме, преводећи их на
класични арапски уз местимична огрешења о норме писаног језика, али остајући
веома далеко од употребе живог народног говора и израза. Арапске народне приче, пак, са својим аутентичним приповедним мотивима, живеле су на целом простору арапства одувек, и још увек живе, само на говорним дијалектима арапског
језика.2 Од првог, француског превода Хиљаду и једне ноћи почетком XVIII века
до првих корака ка правилном записивању, компетентном превођењу и проучавању изворних арапских народних приповедака протећи ће готово два столећа.
Приче из Хиљаду и једне ноћи не портретишу доследно моделе понашања унутар
породице на арапском животном простору, па нису ни могле бити извор за истраживања која су предмет наше књиге.
Док су Арапи таворили у тами вишевековног ропства (започетог Хулагуовом инвазијом и губитком незнаних блага Багдадске библиотеке 1258. године),
Европа је почела систематски посвећивати пажњу народним причама. Тај нововековни поход ка коренима културе, чији се почеци обично везују за име браће
Грим, пратили су одлучујући радови на изради индекса типова прича и класификацији мотива у њима.3 Но, мада су евроазијски типови прича више-мање препознатљиви широм планете, данас више нико не сматра да су индекси типова и мотива безрезервно применљиви на све фолклоре. Најплодоноснија истраживања су
она која пажњу усредсређују на живи фолклор једног народа, повезаног сличном
историјском судбином и заједничким језиком. Ипак, ове класификације потврдиле су своју неопходност у компаративистичким студијама, јер се тако најсигурније откривају паралеле и аналогије чак и међу причама из антиподних географских
регија и, истовремено, утврђују специфичности појединих култура.4
вод на српски с руског превода (накнадно и “похрваћен”), делимични Винаверов с француског и
Спахове, Бејтићеве и Коркутове веће и мање изборе у преводима с незнаних или насилно „упристојених“ арапских изворника, у српскохрватском језичком простору одскора постоји и целовит
превод на “босански” с арапског оригинала из којег нису уклоњени „опсцени“ изрази и „порнографски“ сегменти (Хиљаду и једна ноћ, пријевод Есад Дураковић, Сарајево, 1999).
2
Арапски књижевни језик једини се учи у школама, али није матерњи језик. С друге стране, сви
Арапи одувек говоре искључиво својим регионалним дијалектима, који су већ пре петнаест векова
често прекорачивали границе узајамне споразумљивости. Слично важи и за разлике сваког од ових
идиома и писаног („стандардног“) језика, па стање арапског диглосијалног расцепа дан-данас подсећа на некадашњи однос латинског и његових романских деривата. Светска арабистика и социолингвистика последњих деценија обилују обрадама ове теме, а на српском уп. С. Јанковић, Диглосија – Социолингвистички феномен савременог арапског, Радио Сарајево – Трећи програм, бр.
20/78, Д. Танасковић, Арапски језик у савременом Тунису – диглосија и билингвизам, Београд, 1982.
и С. Лештарић, Антологија арапске народне приче, Београд, 1994, стр. 301. и даље и Рибарева кћи,
Београд, 1998, стр. 239. и даље).
3
Присуство истоветних логичких модела, сижеа и мотива у митовима и бајкама широм света довело је до декомпоновања бајке на ограничен број функција око којих се развија радња (cf. Владимир Проп, Морфологија бајке, Београд 1982; прво изд. на руском, 1928. и Хисторијски коријени
бајке, Сарајево, 1990). Грандиозни глобални модел класификације типова и мотива настајао је током прве три деценије XX века и од тада се углавном дограђује – cf. Stith Thompson: Motif Index of
Folk-Literature, 6 vols., Bloomington, 1955–58. и cf. Antti Aarne and Stith Thompson, The Types of the
Folktale, Helsinki 1961.
4
“While it is necessary to modify the catalog of Propp's functions in analyzing the Korean folktale (both
adding and subtracting elements), the idea of a formal system will remain. Further, the differences in the
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Настојећи да прате стандарде европске науке, и сами Арапи у најновије
време почињу сакупљати и класификовати своје фолклорно благо. Нешто старије
грађе остало је сачувано захваљујући записима које су, махом у XIX веку, сачинили Јевреји у арапским градовима.5 Судећи према шкртом избору наслова које нуде каталози великих светских библиотека и неколике релевантне библиографије,
у овој области више су се истакли странци.6 Тек од шездесетих година чују се и у
арапским земљама ауторитативни гласови који позивају на сакупљање, класификовање, чување и превођење арапске народне прозне баштине.7 Од тада је на
арапским универзитетима одбрањено неколико научних теза из овог домена, сакупљено је нешто свеже грађе и објављено неколико дужих студија, уз мноштво
есеја и полемичких чланака. На жалост, ове активности још увек прати врло мали

elements comprising the catalog will change in a given culture, indicating important cultural differences.”
(Myung H. Choi: An Application of Vladimir Propp's Morphology of the Folktale to Korean Folktales,
Hong Kong 1998.)
5
Cf. Chimenti, Elisa: Tales and Legends of Morocco. Aaron Benami, (tr.). New York, 1965; такође:
Avishur, Yitzhak: Women's Folk Songs in Judeao-Arabic from Jews in Iraq, Institute for Research on Iraqi Jewry Or Yehuda, Israel 1987. Изузетно вредан допринос дао је багдадски хришћански свештеник
Ел Кирмили (Anastās Mārī al-Kirmilī), који је, почетком 20. века, теренским радом сакупио и 1932.
или 1933. године издао у рукопису збирку од око четрдесет прича из разних крајева Месопотамије,
под насловом Dīwān at-taftā aw ḥikāyāt ba ġdādiyya, која се чува у Музеју Ирака.
6
Од краја XIX века неколико западних експедиција обавило је значајан сакупљачки рад на терену,
што је уродило издавањем до данас најобимнијег аутентичног материјала. Поменимо овде само
нека од тих, махом критичких издања: David H. Müller: Die Mehri und Soqutri Sprache, pt.I – Texte,
Südarabische Expedition, Vol.4, Vienna, 1902; Bruno Meisner: Neuarabische Geschichten aus dem Iraq:
gesammelt, übersetzt, herausgegeben und mit einem erweitertern Glossar versehen. Leipzig, 1903; Yacoub Artin: Contes populaires du Soudan égyptien. Recueilis en 1908 sur le Nil Blanc et le Nil Blue, Paris
1909; Enno Littmann: Arabische Märchen aus mündlicher Überlieferung, Leipzig 1935. (немачки превод збирке Modern Arabic Tales, Leiden 1905), итд. Енглескиња позната као Мис Стивенс (E. S. Stevens), касније Леди Дроуер (Lady Drawer) објављује 1931. г. у Лондону збирку превода 48 изворних ирачких прича које је сама сакупила. После застоја од око три деценије, на Западу се јавља известан број преводних збирки, што новосакупљених, што састављених од ранијих компилација:
Hasan el-Shamy: An Annotated Collection of Egyptian Folktales Collected from an Egyptian Sailor in
Brooklyn, New York. Indiana University, Bloomington, 1964; Max Weisweiler: Arabische Märchen, 2
vol. (in the series Märchen der Weltliteratur), Diederichs-Verlag, 1966; Samia al-Azhariya Jahn: (ed. tr.)
Arabische Volksmärchen, Berlin, 1970; Andreas and Waltraud Kronenberg: Nubische Märchen. Düsseldorf/Köln, 1978; Hasan el-Shamy: Folktales of Egypt: Collected, Translated and Annotated with Middle
Eastern and African Parallels. Chicago, 1980; Inea Bushnaq: Arab Falktales, New York, 1986; Ibrahim
Muhawi and Sharif Kanaana: Speak, Bird, Speak Again: Palestinian Arab Folktales, Berkely, 1989, итд.
У ову групу иду и прве две збирке с укупно 99 изворних народних арапских приповедака преведених на српски, с пратећим критичким апаратом (S. Leštarić: Antologija arapske narodne priče, Vreme
knjige, Beograd, 1994. (превод Литманове збирке Modern Arabic Tales с јужнолевантинског дијалекта) и С. Лештарић: Рибарева кћи, Београд, 1998, самосталан сабирачко-приређивачки допринос и
превод с ирачких дијалеката, као и блок катарских бедуинских прича с краћим есејем од истог
аутора, објављен под насловом Алтуна у часопису Реч бр. 51/1998.
7
Током година одржано је више научних скупова уз учешће арапских фолклориста из разних земаља (Набила Ибрахим и Сафвет Кемал из Египта, Дауд Салум, Абдулах ел Мухена, Лутфи ел Хури, Басим Хамуди, Казим Саад ел Дин и други из Ирака, Нимр Серхан и Абдулах ел Сарис(и) из
Либана/Палестине, Мухамед ел Дувејк из Катара, Хасан ел Шами из САД и други) и покренуто је
неколико фолклористичких часописа.
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број критичких издања и, уопште, прича публикованих на говорним идиомима на
којима су изворно записане.8
И у арапској дијаспори јавља се неколико приређивача и преводилаца. Међу њима готово да и нема сакупљача нове грађе – једва три или четири имена. Из
тог невеликог скупа издваја се, како по броју објављених радова, тако и по њиховом значају, име Хасана ел Шамија, угледног професора фолклористике и блискоисточних језика и култура на Институту за фолклор Универзитета Индијана у
Блумингтону, САД, и сталног сарадника светски значајне гетингенске институције која носи име Enzyklopädie des Märchens.9 Из његовог научног опуса ваља овде,
с поводом, нарочито истаћи студију о улози усмене арапске традиције у настанку
зборника Хиљаду и једна ноћ10 и, изнад свега, капитално дело Народна традиција
арапског света – водич за класификацију мотива.11 Иако је рад овог неуморног
истраживача арапског фолклора у нас потпуно непознат, предмет овог приказа јесте само његово најновије дело.
Рукопис је био спреман за штампу 1984. године и укључивао је 58 прича,
пет мање него данас, сврстаних према тада постојећем индексу типова прича и
разложених према тадашњој класификацији мотива. Уочивши да Aarne– Thompson-ов индекс типова не препознаје многе типове блискоисточних прича, ел Шами је одлучио да ове најпре идентификује и класификује.12 Посао је био несагледив, али се на крају исплатио: од свих типова и мотива цитираних у овом раду
шест десетина је новоустановљено (Register of Tale Types, стр. 459–470. и Register
of Motifs, 471–522). У међувремену, кампања коју су, поводом његове теорије
братско-сестринског синдрома (Brother-Sister Syndrome) и концепта религије у
народу (Religion among the Folk), промовисаних у ранијем делу Folk Traditions of
the Arab World и бројним студијама објављеним у периодици, против њега покренуле оптужбе једног непотписаног кувајтског „фолклористе“ узроковала је додатно одлагање публиковања књиге, јер се поставило питање политичког замерања
са значајним факторима у региону Залива у време кулминирања конфликта између „сунитског Ирака“ и „шијитског Ирана“. Док се све ово окончало прошло је
четрнаест година и књига се, напокон, појавила у новембру 1999. године.13
8

У земљама чија су културна баштина, арапске народне приче у својој аутентичној форми објављују се искључиво у фолклористичкој периодици и у ретким научним издањима ограниченог тиража. Збирке на говорним дијалектима не публикују се за широко читалиште, већ се сакупљени
материјал најпре преводи на књижевни арапски језик. Међу таквим компилацијама најобимније су
две: Dā wūd Sallūm wa Ṣa brī Ḥamā dī: Al-qiṣaṣ al-ša‛biyya al -‛irāqiyya, Qaṭar 1988. у два тома и ‛Abd
al-Karīm al-Ğuhaymān: Asāṭīr ša‛biyya min qalb Ğazī rat al-‛Arab, Bayrūt 1967–1970.
9
Више о овој установи на Интернету: http://www.gwdg.de/~enzmaer/
10
Hasan el-Shamy: Oral Traditional Tales and the Thousand Nights and a Night: The Demographic
Factor. in The Telling of Stories: Approaches to a Traditional Craft. Morton Nojgaard et al., (eds.).
Odense, Denmark, 1990, pp. 63–117.
11
Hasan el-Shamy: Folk Traditions of the Arab World – A Guide to Motif Classification (Indiana
University Press, 1995), pp. 462+576. Први том овог дела непроцењиве вредности доноси око 12.600
мотива с упућивањем на регистроване референтне узорке из целог арапског света, док други, у
форми речника, презентира теме садржане у пописаним мотивима, прилагођавајући Томпсонову
класификацију специфичностима арапско-исламске приповедне баштине.
12
Cf. Hasan el-Shamy: A Type Index for Tales of the Arab World, in Fabula, Vol. 29, Berlin and New
York, 1988, pp. 150–63. и Towards a Demographically-Oriented Type Index for Tales of the Arab World,
in Cahiers de Litterature Orale, No. 23, Paris, 1988, pp. 15–40.
13
Ови концепти изложени су под насловом An Islam-Based Worldview: The Supernatural BeliefPractice System in the Contemporary Folk Cultures of Egypt, pp. 443–44, part IV, Deified Humans. Иако

4

У исцрпном уводу аутор објашњава свој научни приступ, методологију и
технологију рада. Сматрајући, као припадник бихевиористичке школе, да је у већини постојећих анализа потцењен утицај личности казивача на значење,
функцијe и друге важне аспекте прича, Ел Шами поклања већу пажњу факторима
тог реда (старости, пола, религиозности и верске афилијације, друштвеног статуса
и сличних чинилаца) и, у резимеима уз текстове прича, повезује све ове чиниоце.
Следе, на око триста страна, прецизно преведени текстови прича. Уз сваку
иду уводне напомене о казивачици и њеном културалном супстрату, регији из које потиче конкретна верзија, околностима под којима је забележена, типу приче,
теми и главним мотивима; на крају целог сегмента су белешке на близу педесет
страна минуциозних анализа штампаних петитом и нужна тумачења стихова и израза из различитих говорних идиома с краја на крај арапског света, итд.14 Као
круна и екстракт овога, долазе попис типова, мотива и њихових појава у конкретним причама, регистар типова, регистар мотива, опис жанрова народних прича,
богата библиографија збирки и фолклористичких студија из тог домена и, на крају, индекси аутора и тема.
Све приче у збирци су оригиналне, до сад необјављене, сакупљене од типичних, непрофесионалних казивачица и већма забележене уз помоћ магнетофона. Потичу из четрнаест земаља, уз још већи број демографско-дијалекатских или
језичких регија.15 Неке од ових средина, попут нубијске, берберске, коптске и сиријачке, нису етнички арапске, мада су у вековном додиру с арапско-исламском
културом. У складу с ауторовом методологијом, приче су сложене у четири групе, од којих се три деле у мање подгрупе: (а) родитељи и родитељски ликови: мајка и деца, мајка и син, мајка и кћи, отац и кћи, родитељски ликови; (б) удварање и
брак: задобијање жене, муж и жена, жена у полигамној заједници; (в) браћа и сестре: сестра и сестра, брат и сестра, брат и брат; (г) дечак и ујак. Овим је аутор
учинио радикалан отклон од уобичајеног жанровског груписања.16
Као пресудне критеријуме у избору текстова Ел Шами наводи аутентичност, уредност записа и репрезентативност, истичући значај чињенице (на коју
се, особито у лаичком поимању, ретко мисли) да је типичан учинак фолклоралног
преношења текстова са сложеним заплетима, какви су, у правилу, народне припоовај систем нигде није означен као исламски, некима је засметало што Ел Шами описује бројна
народна веровања и поступке у оквиру лаичке праксе као део религијских понашања која се често
не уклапају у формално учење односне религијске догме. Ел Шами је био принуђен да јавно
одговори на оптужбу да је његова теорија атак на ислам и потомство пророка Мухамеда (cf.
Tawḍīḥ ḥawla naẓariyyati hi ‛an rābiṭat al -aḫ wa al-uḫt min al-daktūr al-Šāmī, Al-Qabas, No. 5621 and
No. 5622, Kuwait, Jan. 6 and 7, 1988. и Radd ‛alā maqāl fī al -Muğtama‛, No. 855, pp.40–41, Kuwait,
Feb. 9, 1988, али последице никад нису сасвим отклоњене.
14
Ел Шами уз сваку причу даје и податак о бројном односу женских казивача према мушким
(нпр.: 41:7) у десетинама познатих верзија, што треба да индицира у којој је мери конкретна прича
„женска“.
15
Саобразно арапској социолингвистичкој ситуацији, бајке се врло различито и називају у разним
регијама; у сиријско-левантским крајевима, укључујући доњи Египат, зову се ḥawādīt (<ḥaddūta), у
Ираку и Кувајту suwālif или suwālīf (<sālifa или sālūfa), у Саудијској Арабији ṣabḥūnāt (<ṣabḥū na),
у Судану aḥāğī (<ḥuğwa), итд., обично с додатком у генитиву in-niswān (тј. женске), а као главни
књижевно-научни термин функционише al-ḥikāya al-ḫurrāfiyya (етимолошки повезано с глаголом
чија су значења празнословити, причати лагарије, говорити попут излапеле особе).
16
Исцрпни поговор подељен је у потпоглавља Organizational Rationale – Research Orientation –
Theoretical Basis.
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ветке, далеко од пожељне савршености. Места на којима је јасно да је наратор нешто испустио, Ел Шами оставља таква каква јесу, а нужна појашњења маркира
заградама. Сва тумачења заснивају се на оригиналним верзијама, а не на енглеском преводу.17
У корену приступа грађи стоји намера да се, адекватном селекцијом и организацијом прворазредног материјала, формира чврст научни темељ за Ел Шамијеву теорију братско-сестринског синдрома, коју је овај фолклориста излучио
управо из проучавања арапских женских прича. Главне поставке ове теорије су:
(1) да је однос брат–сестра, супротно преовлађујућим академским гледањима,
од врхунске важности у арапским културама и (2) да ова веза игра пресудну улогу
у генерисању, развоју и одржавању континуитета једног специфичног модела породичне структуре, као и читавог низа других друштвених и културних установа.18 Ауторови социопсихолошки налази, ослоњени на обимне анализе релевантне стручне литературе, упућују на инкомпатибилност овог синдрома с поставкама
из домена теорије Едиповог комплекса.19
Аргументујући оправданост своје теоретске перспективе, Ел Шами је последњи сегмент поглавља изделио у три одељка: The Texts as Cognitive „Folkloric
Behavior“, Tales as Cognitive Systems and Parts of a Sociocultural System и The
Systemic Qualities of Meaning and the Role of Folkloristic Annotations. Како је фолклор инструмент акултурације, истраживач мора бити усмерен на укупност аспеката изворне нарације, а тек потом на саме приче као објекте изучавања. С тим у
вези је и улога појединца у друштвеном животу конкретне заједнице, која се, према бихевиористичком гледању, реализује као скуп скупова већма очекиваних понашања, при чему су улоге и норме у повратној спрези. Тако, мушкарцу није допуштено да прича бајке, јер групне норме овај тип активности приписују женама.20

17

О раритетности аутентичних извора аутор каже: “The seemingly flawless texts that fill hundreds of
published tale “collections” and anthologies are actually more indicative of their writers’ re-creative
abilities than of the characteristics of the hypothetical folk narrators of these literary texts. Subsequently,
development of verifiable social scientific theories based on Arab folktales as they are lived in real life
has been hampered by (…) the scarcity of available accurate texts, especially ones collected from females;
and the prevalence of alterations, “improvements,” and blatant forgeries and fabrications in published
anthologies, even in some academic theses.” (стр. 3).
18
“Within the nuclear family the Brother-Sister Syndrome is manifested through brother-sister love,
brother-brother hostility, sister-sister hostility, parents-children hostility, and husband-wife unaffectionate
relations. The structure of sentiments in the larger kinship group is congruent with that found in the
nuclear family; these sentiments include brother-sister’s husband hostility, sister-brother’s wife hostility,
and child-mother’s brother affectionate ties. The child’s positive relationship with the maternal uncle is a
product of the love a mother has for her brother, and the strong bonds of affection between a child and his
or her mother (but not father).” (стр. 3.)
19
Cf. Allen Johnson and Douglas Price-Williams: Oedipus Ubiquitous: The Family Complex in World
Folk Literature, Stanford, 1996. Значајан је полемички сегмент (стр. 14–18) који даље подржавају
анализе конкретних прича (стр. 63, 84, 106, 130, 160, 293, 307 и 311.) где Ел Шами оспорава
закључке ове двојице аутора о присуству едипалног комплекса у арапским женским причама,
указујући још једном на важност аутентичности и репрезентативности извора.
20
Терминолошке флоскуле које прате ову појаву носе вредносне конотације и сличне су у разним
језицима, нпр.: женске каже, бапске приче, бапске враџбине, женске празноверице, женска посла,
итд, или енгл. women’s say, old wives’ tales, old wives’ medicine, women’s superstitious ways, women’s
stuff, или арап. ḥadīt el-ḥarīm, ḥikāyāt en -niswān / kelām en-niswān, kelām el-‛ağāyiz, ḫurrāfāt, wanasāt
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Ове фантастичне приче дечаци и девојчице у ранијим фазама социјализације слушају заједно, на исти начин и углавном из истих извора, али девојчице
потом, одрастајући и прописно испуњавајући своју улогу као жене, настављају
отворено да причају бајке и слушају их, док се дечаци окрећу „егземпларним“,
„истинитим“ и поучним причама и новелама, прелазећи међу пасивне преносиоце
фантастичког сегмента традиције. Но, и активним и пасивним носиоцима ова искуства из детињства постала су део „животног простора“ и врше трајан утицај на
понашање појединаца и друштвених група. На тај начин прича функционише као
когнитивни систем.
Да би се допрло до значења приче, Ел Шами сматра да се мора изучити и
раширеност приче међу припадницима једне заједнице, што означава као демографски оријентисану анализу, а самим тим и варијантност сваке поједине истраживане приче с њеним емоционалним ефектима. Објекат ауторовог истраживања
јесу та значења у оквиру уочених модела понашања међу крвним сродницима, с
нагласком на моделима који подржавају његову теорију братско-сестринског синдрома. Типични поступци чија је функција очување нуклеуса породице (љубав на
релацији сестра–брат, мајка која се жртвује ради опстанка синовљевог брака, заштитнички однос ујака према сестрићима, итд.) и други, који делују центрифугално (супарништво и завист на релацијама сестра–сестра и брат–брат, окрутност
стрица према братучедима, девера или свекрве према снахи, снаха која настоји да
изагна свекрву из куће, маћеха која нагони мужа да се отараси деце из брака с првом женом, итд.), као и честе манифестације братске инцестуозности (која, за разлику од мајчинске, не подлеже строгој казни) истакнути су помоћу детаљних коментара, уз ванредне компарације с бројним верзијама у другим релевантним
збиркама грађе с целог арапског и подсахарског простора. Прецизно познавање и
демографску дистрибуцију ове грађе аутор демонстрира на импресиван начин.21
Целина фолклорног материјала у књизи укључује известан број типова
прича и мноштво мотива које познајемо из оквира српске и, шире, балканске народне приповедачке традиције, вековима директно изложенe средњоисточним
утицајима. За нас би, отуда, било занимљиво да упознамо бар главне радове Хасана ел Шамија, који на јединствен начин осветљавају мноштво мотива у арапским
народним приповеткама, као и саме те приповетке из постојећих збирки.22
Простор нам овде не допушта да се забавимо анализом самих приповедака, па ћемо се ограничити на то да, илустрације ради, само поменемо неке. Две садрже мотив трагања за будућом невестом помоћу ципеле, као у једној од најраспрострањенијих бајки света, која вероватно потиче из Кине, а ми је познајемо
под именом Пепељуга,23 а у једној се јавља мотив „куповине памети“.24 Бајка о
кози и јарићима јавља се у већини арапских земаља и вероватно је с те стране и
en-niswān, kelām fāriġ, ḥawādīt итд, а врхунац је стереотипни исказ Само жене причају женске
приче (енгл. Only women tell women’s-tales, арап. егип. bes en-niswān b-yaḥkū ḥawādīt en -niswān).
21
Илустративан је коментар на стр. 84, уз суданску причу Кћи зеленкасте птице (The Daughter of
the Khuddârî-bird), која представља редак пример експлицитно вербализоване едипалне ситуације;
овај мотив констатован је на линији од Сомалије, преко долине Нила, до Сирије.
22
Cf. Љ. Раденковић, Арапске и српске народне приповетке, Расковник 93–94/1998, 114.
23
Вук Ст. Караџић, Српске народне приповјетке, Сабрана дела Вука Караџића, књ.III, Београд
1988, 125–136.
24
Уп. с нашом приповетком Сиромах и мудри савјети, В. Чајкановић, Српске народне приповетке,
СЕЗб XLI, 1927.
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дошла у европске културе.25 Животиње помагачи штедро узвраћају људима за
учињено доброчинство (The pickled fish head, стp. 101), а неколике бајке су на тему бездетних родитеља чије молитве на крају бивају услишене. Међу њима се, по
сложености експозиције, истиче берберска прича из Алжира (More beautiful than
the moon, стр. 106), у којој се питање ко је најлепши на свету упућује месецу,
прогнана девојка братими се са седам малих шумских демона, а ови се заљубљују
у њу и настоје да се њоме ожене. Јеменска прича An Ivory Bed and a Glass Bed
(стр. 299.) представља особен подтип, јер уводи тему реинкарнације у циљу обнављања реда ствари по кажњавању инцестуозне сестре, насупрот уобичајеном толерисању тог типа инцеста, као у бахреинско-катарској причи Aziz Son of His Maternal-Uncle (стp. 349.) и бројним верзијама.26 У палестинској причи Mother, see
what I’ve got for you! (стp. 89.) поједини симболи, попут лонца за воду, ванредно
сликовито илуструју рад подсвести и функционисање архетипских слика, а неке
од прича сежу дубоко у древност, попут египатске приче She-sparrow (стр. 93),
која је остатак мита о Изиди и Озирису.
Tales Arab Women Tell је мултикултурално истраживање специфичних односа унутар породице и братства на темељу традиционалних арапских женских
прича, које дан-данас колају Блиским истоком и Северном Африком. Главне изворе, дате у самој књизи, аутор је сам скупио теренским радом. Придружујући се
рецензентском суду угледног гетингенског оријенталисте Марцолфа (Ulrich Marzolph) да су то ретке и интригантне арапске народне приповетке, додајмо да су
оне често и врло опоре, уз уверење да ће њихове теме, чак и ако их читалац већ
познаје из европског контекста, у овом читању и у контексту Ел Шамијевих анализа, бити доживљене на нов начин, услед друштвеног значаја који те приче имају у својој изворној средини.

25

У египатској верзији јариће прождире вук, а у саудијској лисац, док је то у месопотамској
водени демон (cf. Љ. Раденковић: Арапске и српске народне приповетке, 117).
26
Уп. с ирачком причом Силом божијом и мога ујака у збирци Рибарева кћи, 183.
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