Дон Хуан Мануел:
ЧОВЕК КОЈИ СЕ ОЖЕНИО ГОРОПАДНОМ ЖЕНОМ
(Реч бр. 38/1997)

Другом приликом кнез Луканор, разговарајући с Патронијем, рече овоме:
– Патроније, један од мојих вазала исприча ми да му је понуђено да се ожени женом
велика богатства и положаја вишег од његовога, што је, само по себи, веома повољно, али има
једну препреку: рекли су му да је дотична дама свадљива и горопадна тако, да сличну њој земља
још није носила. Волео бих да ме посаветујеш шта да му кажем: да се жени том женом знајући
каква је, или да то не чини?
– Господару – на то ће Патроније – ако је Ваш вазал налик сину маварског госпара који ми
је на уму, посаветујте га да се жени њоме; а ако није, саветујте му супротно.
Кнез затражи да му се исприповеда случај о којем је реч и Патроније то учини.
Једном, у неком граду, живљаше човек добра положаја, који имађаше сина. Младић
бејаше обдарен знатним даровима, али му иметак не беше подобан задовољењу бројних и
амбициозних планова које је кројио. Стога он бејаше потиштен, јер имађаше вољу, али не и
средства.
У томе истом граду живљаше други човек, далеко вишег ранга и богатства, чија једина
кћер беше тачно супротна ономе младићу, јер јој држање и понашање беху онолико осорни и
дрски колико његови беху пријатни, те нико и не помишљаше да таквог ђавола узме за жену.
Једнога дана млади човек дође оцу и рече му како он сасвим добро зна да овај није
довољно имућан да би му приуштио средства за достојан живот, па је он, будући да мора или
живети бедно, или поћи из те земље у потрази за пробитком, помислио како би му било мудро
(уколико му отац то одобри) да окуша срећу и женидбом се домогне положаја за којим тежи. Отац
му одговори да он не би жалио труда да му нађе погодну прилику. На то син узврати да би отац,
ако је само сагласан, требало да оде ономе богатуну и испроси његову кћер.
Кад отац чу ово, његово запрепашћење беше огромно. Упита сина како је уопште могао
размишљати о томе, кад ону девојку нико живи, па ма био и просјак – само ако је познаје – не би
узео за жену. Не обзирући се на то, син га преклињаше да му уговори женидбу и наваљиваше
толико да отац, упркос својој пренеражености, пристаде.
Не часећи ни часа, оде богатоме човеку. Њих су двојица били добри пријатељи, те му он
понови синовљеве речи, закључујући молбом да – кад се његов син већ одважио на просидбу – и
он да свој пристанак.
Кад девојчин отац саслуша пријатељеве речи, овако му рече:
– За име Божје, друже мој, када бих тако штогод учинио, какав бих ја то пријатељ био!?
Ти имаш добра сина и био би злочин помагати да се момак унесрећи, или погине. Сигуран сам да
би, узме ли моју кћер, или умро, или пожелео да је мртав. Немој мислити да ти ово казујем да бих
одбио твоју молбу, јер ако је твој син хоће, ја ћу бити презадовољан да је дам њему – или ма коме
ко би само пристао да ми је скине с врата!
Пријатељ му изрази захвалност на таквим речима и додаде да се нада да ће му син сада
бити задовољан, с обзиром да се сам решио на ту женидбу.
Свечаност беше обављена и младу одведоше младожењином дому. У Мавара је обичај да
се младенцима припреми свадбени оброк, постави им се трпеза, па их онда оставе саме у њиховој
кући до сутрашњег дана.
Све беше учињено на описани начин. Но, отац, мати и родбина младожењина и младина
беху испуњени тешким слутњама, страхујући да ће наредног јутра наћи младожењу мртвог, или у
крајње жалосном стању.
Чим млади пар остаде насамо у кући, обоје седоше за сто. Пре но што је млада имала
прилике да изговори ма и једну реч, младожења погледа око стола, опази пса и, претећим гласом,
рече му:
– Псу, донеси нам воде да умијемо руке!
Пас се не помаче. Младожења се стаде узбуђивати и још срдитијим тоном нареди му да
им донесе воде. Пас се ни сада није мицао. Кад млади човек виде да пас неће учинити што је он
наредио, устаде од стола у силном бесу, исука мач и јурну на њ. Пас, кад га угледа како му се
приближава, наже бежати, а младожења за њим. Скакаху преко стола, по застиркама, преко
мангала, али га овај не престајаше гонити док га напокон не стиже. Онда му најпре одсече главу,
затим и ноге, и напокон га исече у парампарчад, испрскавши сву собу, и сто, и рубље, крвљу.

Потом, онако гневан и од главе до пете у крви, поново седе за сто. Обазре се око себе,
угледа мачка, па нареди и њему да им донесе воде да умију руке. Како ни овај то не учини, он
повика:
– Тако, дакле, господине Превртљивче!1 Зар ниси видео шта сам урадио псу кад је био
непослушан? Кунем ти се Богом да ћеш, будеш ли и даље кушао своје инаџијске подвале са мном,
добити исту медицину!
Мачак се не помери с места, пошто мачке нису ништа више од паса навикле да доносе
воду. И како се мачак не покори његовој наредби, млади човек устаде, дограби га за ноге и тресну
о зид, тако да му поломи све кости и испољи још страшнији бес него са псом.
После тога, срдећи се и мумлајући, наново седе за сто и огледа се око себе. Његова жена,
која је посматрала све што се збивало, помисли да он мора бити луд, или ван себе, те не изусти ни
једну реч.
Кружећи очима по соби, он угледа коња2, јединог којег имађаше. Љутито му нареди да им
донесе воде за руке. Коњ не послуша. На то му младић подвикну:
– Значи тако, господине Коњу! Да не мислиш да ћу те поштедети ако не извршиш моје
наређење само зато што немам другог коња!? Немој да ти тако шта падне на ум! Будеш ли се
дрзнуо да се не повинујеш мојим жељама, кунем ти се Богом – доживећеш исту судбину као и
остали! Нема живог створа који се сме успротивити мојој вољи, осим по цену сопственог живота!
Коњ стоји, не мрда. Видећи то, младожења му прискочи и, у најжешћем бесу, одруби му
главу.
Кад млада виде да је он убио и јединог коња којег је имао и кад га чу да говори како би то
исто учинио свакоме ко му се не покори, схвати да се онај не шали, те је обузе такав страх да
више није знала ни да ли је жива или мртва. Он се врати за сто, сав бесан и обливен крвљу,
заклињући се да би, и кад би имао хиљаду коња или људи или жена у кући и кад би они одбили да
изврше његову вољу, све побио.
Пошто је сео, а крвав мач положио преко крила, он се опет стаде освртати. Кад прегледа
целу собу и не угледа ништа живо у њој, добаци срдит поглед жени и рече јој јаросним гласом,
хватајући се руком за мач:
– Устај и донеси ми воде да оперем руке!
Млада, која је већ очекивала да ће је сваког часа исећи на каишеве, скочи и донесе му
воде.
На то ће он:
– Ах, Богу хвала да си учинила како сам ти наредио, јер бих ти иначе, како су ме
разљутиле оне будале, урадио што и њима!
Потом јој нареди да му принесе јело и она тако учини. И сваки пут кад би јој се обратио,
чинио је то тако гневним и претећим гласом, да је она осећала како јој се глава већ котрља по
прашини.
Тако они проведоше ноћ – она не проговарајући ни речи, већ само чинећи све што би он
заповедио. Пошто мало одспаваше, он јој рече:
– Како сам се силно ражестио ноћас, нисам се уопште наспавао; побрини се да ме ујутро
нико не буди и пази да ми доручак буде спреман!
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У оригиналу don falso traidor, енгл. Sir Traitor, што се, етимолошки, првенствено везује за појам издаје.
Ипак, превод „издајник“ или „издајица“ овде не би погађао мисао, јер је у европским песмама и причама
онога времена био популаран мотив мачје неверности и превртљивости, а не – издајства. У орканској
кампањи превођења која је тада захватила Медитеран и Европу настала је, од истог корена, и позната
изрека Traduttore – tradittore, која се у нас преноси искључиво као Преводилац – издајица, јер се тиме,
наводно, циља на теже преводилачке промашаје; мени, који верујем да је преводилац судбински осуђен
колико на непристрасност, толико и на различне недоследности и неверства, и да их је сам обично
свестан, чини се да би Преводилац – превртљивац или Преводилац – преварилац било не само звучније,
већ и разумљивије, и истинитије. (С.Л.)
2
Саобразно владајућем стилу и стандарду становања у мањим местима и по градским периферијама,
била је то комбинована соба, са спаваоницом за домаће животиње на једном свом крају. Појава има
дубоке и древне корене, па се успешно одржава и дан-данас у многим крајевима света, не искључујући
нашу земљу и наш народ. (С.Л.)
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Кад сунце беше већ високо одскочило, родитељи и родбина дођоше њиховој кући, па како
не чуше никаквога звука, ни гласа, помислише да младожења мора бити мртав, или бар рањен. А
кад још видеше с врата само младу како се креће по кући, а младожењу не опазише, још се више
узнемирише и уплашише.
Но она, кад их угледа на вратима, притрча, бледа од страха, те им стаде говорити:
– Лудаци, издајници једни, шта то радите!? Како се усуђујете да долазите на врата и
галамите!? Ућутите, или ћемо сви бити мртви, и ви и ја!
Они кад ово чуше, забезекнуше се, а када сазнадоше шта се те ноћи десило, напросто се
изгубише од дивљења младоме човеку што је тако мудро умео да среди своје стање и тако добро
заведе ред у својој кући. Од тога дана на даље, његова жена беше узор доброг понашања и они
живљаху срећно и задовољно.
Неколико дана касније младином оцу паде на ум да пође за младожењиним примером, те
ухвати петла и исече га на комадиће, како је то и његов зет учинио.
Али његова жена му рече:
– Вере ми моје, господине Никоговићу, доцкан си отворио очи! Сад ти ништа не би
вредело ни кад би побио стотину коња! Требало је да то покушаш много раније, јер смо се за ово
време сувише добро упознали.
„Ето, господару, ако тај Ваш вазал који жели да се ожени, личи на младог човека ког сам
вам описао, реците му да то слободно учини, јер ће он знати како да води свој дом. Али ако није
од оне сорте која зна кад шта треба учинити и како, реците му да се тога клони. А ја бих и Вама
саветовао да увек пустите да сви људи с којима имате посла науче како треба да се поставе према
Вама.“
Кнез оцени савет као користан, па тако и чињаше и нађе да се ствари добро развијају.
А како је Дон Хуан то сматрао добрим примером, он нареди да се све запише у ову књигу,
а сам састави песмицу која гласи:
Ил’ покажи ћуд жестоку од почетка,
Ил’ кукавно трпи судбу цела века.
превод:
Маја Хонда и Српко Лештарић
1. извор:
Don Huan Manuel, The Man Who Married an Ill-tempered Wife; in Spanish Stories and Tales, Edited
by Harriet de Onis, Washington Square Press, Inc., New York, 1968., pg.’s. 142–146.
2. извор:
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, versión española moderna de Enrique Moreno Báez, Editorial
Castalia, Odres nuevos, Madrid, 1985, págs. 134–139.
3. извор:
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, Exemplo 35 – de lo que contesció a un mancebo que casó con
una mujer muy fuerte et muy brava; en Antología de la literatura española de la edad media (1140–
1500) de Eugene Kohler, Klincksieck, Paris, 1960, págs. 247–251.
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ДОН ХУАН МАНУЕЛ (1282–1348), државник, војник и писац, био је нећак Алфонса
Мудрог од Шпаније – оног краља који је свој достојни надимак стекао не жалећи блага за
превођење књига с грчког, арапског и хебрејског на кастиљански. За краљево задовољство
Калила и Димна беше преведена већ 1251, Књига о Синдибару две године касније, по наруџби
краљевог брата.
Заподенута у згодан час, утакмица се захуктавала. Чудновате приче, чије древно порекло
налазимо у Индији, Персији и Арабији, сливале су се у европску традицију попут бујице,
започињући нови живот. Шпанци су доследно превели наслеђени термин (који и сами Арапи
беху добили с још даљег Истока и предали га Римљанима пре но што ће Христ ходати земљом) и
звали су такве текстове примерима. Верујући, у духу времена, да је вредност тих прича у поуци
коју у њима налазе, можда и нису опажали да се, уствари, лудо забављају.
Судбина је хтела да принц Хуан Мануел, нешто старији Бокачов савременик, полиглота
вичан науци и славан са оданости лепоти, стави свој потпис и печат на многе од тих прича. У
књизи Кнез Луканор Дон Хуан их саопштава на традиционални начин, у виду разговора умног
кнеза с такође ученим саговорницима. Дело се у нашој хиспанистици не котира високо, замерају
му се извесна понављања, клишеизиран израз и недовољно рафиниран хумор. До данас није
преведено на српски. Англосаксонци, напротив, уче да је Хуан Мануел утемељивач шпанске
наративне прозе! Мени, који могу судити само по енглеском преводу и занимам се за суштаство
приче више но за дијахроно кретање мотива у оба смера на правцу исток–запад, изгледа да свака
од тих педесет прича у Дон Хуановој интерпретацији представља непоновљиву креацију. Не
чекајући Гутенберга, књига је доживела безмерну популарност и сместа је преведена на главне
европске језике. Чосер је није испуштао из руку, а зна се да је управо ова, 35. прича из ње,
послужила као подлога за Укроћену горопад, мада није дефинитивно утврђено кад ју је и где
Шекспир нашао.
Дон Хуан Мануел враћа нас на праг Ренесансе, али развој који је кратка проза доживела за
минулих седам векова не угрожава задовољство читања његових прича, нити одузима ишта од
њихове свежине, слаткоће и сликовитости. Насупрот ономе што би се прво могло, па и морало,
помислити, главна заслуга за то не налази се у заплетима, који су безмало архетипски, већ исто
толико у структури, изразу и стилу. Техника коју примењује Дон Хуан Мануел јесте пример – за
сва времена. Модерни поступци, с богатијим језиком и прочишћенијим стилом, нису променили
ништа битно, а тамо где јесу, често се испостављало да су забасали на слепи пут.
Први мој сусрет с причом био је преко изврсног енглеског превода из пера Harriet de Onis.
Био сам у Багдаду и трошио месеце на сабирање ирачких народних прича, припремајући други
део једне тада још несагледиве антологије. Арапско-шпанска „веза“ под насловом Spanish Stories
and Tales, испод којег беше исцртана арабеска, заискрила је под живиним светлима једне
августовске вечери с још усијаног тротоара у Каради, док сам претурао по гомили половних
књига, у трагању за старим бројевима фолклористичког часописа Аl-turâth аl-ša‛bî (Народна
баштина) и дијалектолошким речницима. Истога часа знао сам да је морам имати. Пазећи да се
не одам, овлаш упитах за цену али власник ми не одговори; задовољан количином и избором
арапских књига које дотле већ бејах одабрао, великодушно је одлучио да ми енглеску поклони.
Шпанске приче складно су ишле као приде арапским.
Схватих то као знак и, дошавши кући, узех најпре ту књигу, приправан да примим поруку
судбине. Наслов XII приче у садржају, The Man Who Married an Ill-tempered Wife, привуче ми
пажњу и ја окретох 142. страну. Од првог тренутка препознах испод стварног текста, као на
палимпсесту, изворни начин арапског приповедања, штавише – обележја арапских конструкција
у којима су придев и глагол истог корена, појмова чија семантика је првобитно морала бити
арапска, па и обличја саме лексике, директно пројектоване из једнога у други језик. Ми данас и
не слутимо колико је тај наследни ланац чврст и жив. Свако је, током векова, додавао нешто
своје, али кључни беочузи дан-данас се могу уочити и идентификовати. Мени је, природно,
источњачки допринос најчиткији. Напокон, ако су се најписменији житељи Европе тако
изражавали и пре шпанских и крсташких додира с Арапима, онда је све ово привид, али је барем
реч о једној универзалији. Све приче света живе на један те исти начин.
Ова мисао ме обрадова. Већ сутрадан превео сам причу на српски – за „кућну употребу“ и
у писмима послао је неколицини пријатеља. Рачунао сам да ће се свак забавити, па и препознати
„наш“ мотив из вица о Црногорцу с „ливором“, послушним укућанима и жутим и црвеним
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картонима. Сâм сам га први пут чуо давно, у Ломбардији, а главни јунак био је Сицилијанац.
Сиже је био исти. Јунг говори о архетипима, Чапек у Марсији о анегдотама које путују кроз
простор и време, неуништиве као материја. У једном од повратних писама неко од мојих
кореспондената осврну се на то и упита зашто је не бих објавио, кад је изворно мало позната, а
тако универзално присутна – број њених верзија на земаљском шару можда је тако велик да га
смемо означити као бесконачан. Питање ми се учини умесним. Сместа се вратих тексту и стадох
дотеривати критична места.
Да би се таква прича објавила није било довољно познавати њен превод на трећи језик –
мој се превод морао, у најмању руку, упоредити с оригиналом и уподобити њему. По повратку у
Београд 1996. године, пронађох верзију на савременом шпанском језику. Сâм не знам шпански,
бар не у мери потребној за фини рад. На почетку свога преводилачког пута, пре четврт столећа,
преводио сам у тандему с језика који нисам знао – тако је рођен први прозни превод с јапанског
на српски језик. Поступак сматрам легитимним. „Случај“ Дон Хуана Мануела био је умногоме
сличан – требало је наћи редактора који познаје изворни текст. Понудих кћерци свога негдашњег
јапанског компањона и потоњег кума, младој хиспанисткињи, да се окуша. Плод њеног љубазног
пристанка и тог корективног аранжмана, укључујући и враћање основном тексту, на
старокастиљанском, јесте овај превод.
Али на почетку тог, другог круга, чекало нас је изненађење. Поредећи српски превод с
енглеског и сам енглески превод са модерном шпанском верзијом, нађосмо да су разлике у
финесама бројне и недокучиве. Позивајући се на магловити и сумњиви аргумент искуства, ја сам
тврдоглаво остајао при тврдњи да је енглески превод добар, јер се добар превод познаје сместа,
као и свака друга добро урађена ствар на овом свету. Касније схватих да сам био уплашен.
Госпођица Хонда прибави оригинал на старошпанском и приступи трећем кругу поређења. Дандва потом седосмо да довршимо посао. Захваљујући њеном изврсном познавању свих језика у
игри, утврдисмо се у уверењу да је – парадоксално – енглески текст кудикамо вернији оригиналу
од модерне шпанске верзије.
Сада је већ било могуће оканити се свих побочних верзија, вратити се изворном тексту и
сачинити један једноставан и аутентичан превод. Сложисмо се да ни прича ни читаоци не би
тиме били на добитку и настависмо правцем који су ствари саме диктирале. Корист од превода
на савремени шпански свела се на разјашњење неколиких енигматичних „креација“ у енглеском
тексту. Овом потоњем дадосмо улогу контролног примерка, усвајајући и нека његова
„оригинална“ решења – само када су представљала лака, једва уочљива формална побољшања.
Примера ради, оригинални текст саопштава нам да је младожења псу одсекао задње, а и
предње ноге; савремена верзија, као ни енглеска, не истичу тај прецизни редослед, већ само
помињу ноге, што се нама учинило разборитим. Приволесмо се енглеском тумачењу in a city (у
неком граду) за старошпанско en una villa, као и en un pueblo – еквивалент из превода на
савремени шпански језик; имајући у виду развој који је доживела реч villa, исказ да је неки
племић живео „у неком месту“ или, чак, „у неком селу“, не би био засигурно тачнији, а не би
ништа допринео ваљаности приче; задржасмо и енглеско решење у опису главног јунака –
endowed with great gifts (обдарен знатним даровима), које је надахнута Harriet de Onis угодила да
звучи врло „арапски“, иако је оригинал ту нешто скромније срочен. Кастиљанско un homne bueno
на енглески је пренето једном као a man of good position, што изгледа веродостојно, па је и на
српски преведено на исти начин; други пут иста синтагма преведена је, саобразно контексту, као
gentleman и ту се, с обзиром на време догађања и медитеранско поднебље, дубровачка реч госпар
учинила добрим еквивалентом, док је на трећем успостављена градација речју богатун из истог
дијалекатског регистра, чему је у енглеском пандан the wealthy man.
На појединим местима умирисмо донекле разиграни енглески текст зарад верности
изворнику, свесни ситних стилских губитака, а на другим остадосмо при првој верзији српског
превода напросто зато што се ништа битно није могло променити. И у енглеском, и у савременом
шпанском тексту, стоји да је младожења, одрубивши коњу главу, и њега исекао на комаде; у
изворној верзији тога нема, па нема ни у нашем преводу, јер нисмо уочили функцију тог
преводилачки прекомотног, а сценски посебно крвожедног додатка. Слично је и с младиним
притрчавањем рођацима који долазе у ритуалну јутарњу посету: оригинал не каже да је узрујана
дама то чинила „на врховима прстију“, како читамо у два преостала текста, па нисмо ни ми
прихватили. Напротив, у младићевој претњи мачку задржасмо нашем народском хумору једнако
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својствен израз „дати (исту) медицину“, који нађосмо само у енглеском преводу; за шпанско el
conde узесмо нашу реч кнез, исправљајући погрешно гроф, како у незнању првобитно бејах
превео енглеско count. Без трунке двоумљења, задржасмо наслов из енглеске верзије.
Завршни стихови у оригиналној верзији гласе Si al comienço non muestras qui eres / nunca
podrás después cuando quisieres; у савременој: Si al principio no te muestras como eres / no podrás
hacerlo cuando tú quisieres; напокон, у енглеском преводу: Either show your mettle from the start /
Or yours will be the craven’s part.
Превод ове приче вероватно би био мало друкчији да се одмах пошло од оригинала.
Овакав какав јесте, требало би да може издржати стручну критику – с погледом на тај оригинал.
Моја млађана партнерка испољила је непоколебљиву чврстину у тумачењу важнијих места, али
је скромно препуштала све остало мојој самоуверености иза које не стоји ништа осим мало
интуиције, рођене из дугих година бављења превођењем. Тако ће за све евентуалне грешке
кривицу сносити само мој сан о могућности узајамно једнозначног пресликавања стилова и
незасита тежња да проблематизујем појам верности превода уопште.
Изнад свега, тај превод настоји да представи једну значајну причу и једног нама практично
непознатог а важног светског писца, указујући на узајамне повезаности култура, мотива и
језичких израза у развоју кратке прозе. Проширен овим радионичким извештајем, он има задатак
и да створи слику неких изазова и дилема с којима се сусрећемо чим зажелимо да запловимо
пучином апсолутно највећег књижевног океана – оног чије таласе, што настају у невидљивим
сударима језичких струја, називамо мутним глаголским именом превођење.
Српко Лештарић,
јуна, 1997.
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