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Јован Кузминац је отишао преурањено, у ноћи 17. јула1999. године, не
сачекавши да види ниједну од две своје књиге. Друга је ова непретенциозна а
значајна збирка савремене арапске кратке прозе. Прву је на октобарском сајму
изложила београдска Просвета. Били су то Драгуљи мудрости од Ибн Арабија,
шпанског Арапина из 13. века – дело на чије се превођење мало ко у свету икада
одважио, а Енглези (који су превели 85% текста) објавили су га у знаменитој
едицији Pillars of Western Spirituality.

Интегрални превод тог ремек дела сада постоји на српском језику, с оп-
сежним коментарима. Даровали су нам га јединствени таленат за проницање у
саму срж мистичарске мисли изражене на класичном арапском језику2 и тиха,
дугогодишња посвећеност Јована Кузминца, врсног арабисте за ког је ван круго-
ва југословенских привредних преводилаца за арапски мало ко чуо.

Од краја седамдесетих чувам пожутело писмо на мешавини српског и
арапског, које ми је већ тада легендарни колега Кузминац упутио из Багдада у
Триполи (мени, који с мршавим покрићем ласкам себи да сам његов ученик), го-
ворећи о свом сну да једном преводи Ибн Арабија. Прочитавши дело двапут на-
душак, десет година се поистовећивао с опасном мишљу да га преведе. Тек кад
је та мисао сазрела у души вратио се читањима Платона, Хомера, Старог завета,
знаменитих схоластичара и Фирдусија. Затим је чекао још годину. Када је најзад
прионуо на посао, он је, као у каквом суфијском трансу, превео књигу од 450
страна за мање од три месеца. Потом готово ништа није мењао.

Имао је слух створен за класичну поезију. Није превео колико је могао,
али његови преводи стихова преисламских песника ушли су у антологије, јер
носе аутентични звук песничког у себи. Његов превод Џубранових Поворки,
спеваних у духу класицизма, кружио је Београдом: умножавали су га знани и
незнани, делећи фотокопије онима које воле.

Разуме се да такво снажно поистовећење с изворником није могуће када
је реч о модерној краткој причи. Кузминац можда и није поседовао једнако ис-
танчан осећај за савремени књижевни израз, нити мислим да је грех приметити
то. Ове приче он је преводио страсно али узгредно – кад му се која допадне. Ни-
је бирао ауторе по реномеу. Признавао је ауторитет текста, не и имена које га
потписује.

Мало ко зна да није могуће у сваком броју каквог еминентног арапског
књижевног часописа наћи добру кратку причу. Морате прочитати десет или два-
десет прича да бисте открили једну добру, а често и много више да би вам једна

1Текст који је био предвиђен за крај књиге о којој говори, али је омашком испуштен при слага-
њу.
2То је, како ненадмашно описује Еко у Имену руже, онај славни арапски језик на којем су нам,
посредством месопотамских преводилаца од пре једанаест столећа, дошла многа бесмртна дела
антике и зарад којега су шпански племићи до Колумбова времена запостављали матерњи језик
да би на њему певали и писали писма својим драганама.
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„легла на срце“ – да бисте пожелели да је преведете. Мало је ко толико слобо-
дан од жудње за јавном афирмацијом и мало се ко саживи с чудесним арапским
писмом и језиком толико да без трунке жаљења подноси на жртвеник туђег чи-
талачког задовољства стотине обеспредмећених сопствених читалачких сати.
Преводиоци уопште, а арабисти нису изузетак, већма се окрећу славним књи-
жевним именима јер неће или не могу да троше толико време е да би открили
покоје зрнце злата у мору песка.

Кузминац је то могао и управо то је хтео. Веровао је времену и није га
чувао ни од кога. (Зашто је оно баш њега изневерило!?) Налазио је праве приче
и преводио их, најпре за себе, радујући се свакој доброј прози из пера млађих и
храбрих писаца који не презају од гурања прста у око различним идеологијама,
првенствено оним што владају на књижевној сцени. Главнину ових прича пре-
вео је током девет година проведених на великим „Енергопројектовим“ гради-
лиштима у Кувајту, Ираку и Либији.

Али мада је у почетку објавио неколико прича, остале је само спуштао у
једну фиоку. Годинама. Одан апрагматском погледу на свет, није ни помишљао
да своје преводе некоме понуди, мада је у души желео да се објаве. У више на-
врата пријатељи су га одговарали од намере да их баци. Тек 1989, када је Књи-
жевна реч одлучила да направи тематски број посвећен арапској књижевности,
део ових прича појавио се пред нашим читалиштем. Готово цели број творили
су његови преводи. Судећи по мýку којим су га пропратили, представници југо-
словенске официјелне арабистике пропустили су да примете то безначајно изда-
ње у којем нису имали удела.

Тако некако је, једнога дана, Clio добио предложак од преко три стотине
страна ових превода, изабраних из већег корпуса. Морам поменути да је на раз-
говор у редакцију Кузминац дошао на мој наговор јер желим да истакнем да сам
био сведок када је, на извињавање Зорана Хамовића што су хонорари скромни и
што се као предујам даје мали проценат, одговорио: „Ја нећу ништа, никакав хо-
норар; нећу ни аванс – ништа! Биће ми довољно да се ове приче читају и да се
чује за арапску књижевност. Једино се нећу сложити да књига, ако је прихвати-
те, носи у наслову реч антологија – она то није. То је, у ствари, један случајан
избор.“

Али, шта је случајност? Мада ова књига уистину није антологија у пра-
вом смислу речи, ми, читаоци, ипак ћемо је доживети као један особит пресек
кроз арапску кратку причу. Утолико је већа и заслуга издавача који је умео да
препозна вредност управо такве збирке, упркос мањим језичко-стилским слабо-
стима превода. Али, припремајући финални рукопис за Clio, Јован Кузминац,
скромни човек огромног знања и бројних талената (изложба његових слајдова
из Сахаре вероватно би недељама привлачила публику у свакој светској метро-
поли!) показао је колика је била његова жеља да наши читаоци заволе модерну
арапску причу.

Желео је да се они боље упознају не само с њом, већ да, кроз њу, и говор
о њој, „кроз сузе и смех“, осете и особености живота данашњег арапског човека.
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Тај живот – нека ми буде допуштено да то овде парафразирам – носи упечатљи-
вија обележја и фантастике и стварности него што смо спремни да уочимо на
сопственом примеру. Кузминац је био вечно и смртно заљубљен у Оријент. Цео
корпус још једном је темељито редиговао; уз сваку причу навео је извор и о сва-
ком аутору рекао понешто занимљиво; написао је осврт на развој овог жанра на
арапском тлу у последњим деценијама; напокон, уз помен сваке од значајних
књижевних фигура – а такве личности помињу се у неким причама – написао је
исцрпне фусноте које би доликовале и каквој историји арапске књижевности,
намењеној академској публици.

Имајући у виду изборе и циљеве књига које доноси Clio, ни тај страсни
истраживачки напор приређивача и преводиоца ове књиге неће промашити циљ.

Земун, октобра 1999.


