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Ova knjiga donosi prevode pedeset pet kratkih i sasvim kratkih priča iz usmene
tradicije koja dan-danji živi u gotovo neizmenjenoj formi na govornim arapskim
dijalektima istočne i južne Mesopotamije. Zapisao ih je nepravedno zaboravljeni
nemački asirolog, arabista i botaničar Bruno Majsner, prilikom arheoloških radova na
otkopavanju Vavilona 1899. godine. Osim tada na nemački i sada na srpski, zbirka nije
prevedena ni na jedan drugi jezik.
Glavni razlog za to krije se u činjenici da mnoge od tih priča sadrže opscene reči
i belodane opise situacija što „vređaju moral“. Osim Majsnera, nijedan nearapin, a koliko
do juče i nijedan Arapin, nikada nije objavio autentične zapise arapskih narodnih priča
koje diraju u sferu neregularnog polnog ponašanja. Deo priča su anegdote iz života na
dvoru Haruna el Rašida, a ostale su gradske ili seoske novele, muške priče o ženskim
lukavstvima i legende koje pripovedaju o avanturama pučkih odmetnika ili kazuju o
čudima šiitskih svetaca.
Svežina izvornog jezika i uzorna čistota narativne tehnike krasi ove autentične
narodne priče, koje pripadaju korpusu orijentalne književne klasike što je, još od ranog
srednjeg veka, preko trgovaca, mornara, putnika i ratnika morala pristizati evropskim
narodima iz dva glavna pravca: sa arapskog istoka, preko Balkana i Mediterana, i s
arapskog zapada, iz Španije. Od 15. veka, naročito posredstvom Turaka, mnogi njihovi
motivi i sižei ušli su u tradiciju balkanskih naroda. Petnaestak sižea iz Majsnerove zbirke
javlja se u zapadnoevropskoj tradiciji, a bar četiri ili pet priča imaju prave srpske
podrugačice.
Srpko Leštarić
ЗАБОРАВЉЕНИ ЗАПИСИ НЕЗАБОРАВНИХ АРАПСКИХ ПРИЧА
Почетком 1899, кад је први пут стигао у Месопотамију, где ће целу годину
дана радити на откопавању Вавилона под Колдевејевим вођством, немачки
оријенталиста Бруно Мајснер (Bruno Meißner) био је за годину прекорачио
тридесету, а морао је да се задовољи крајње једноставним, пустињским
комфором који се састојао од великог шатора од кострети с настрешницом на
улазу. Шатор је био разапет на западном ободу палмињака крај старог речног
корита, окренут према истоку и прекрцан намештајем: на асурама, под којима су
се слободно легле црне шкорпије, стајало је шест дрвених шкриња са књигама,
још две с одећом, један војнички кревет прекривен бедуинским ћилимом,
онизак сто и један троножац с наслоном. О угаоном коцу висио је ћуп порозних
зидова у којем вода за пиће дуго остаје свежа, а о куки на средишњем диреку,
изнад стола, модерна светиљка на петролеј под притиском.
Била је то, истовремено, спаваћа соба и радни кабинет. Ту ће Мајснер
стрпљиво ређати и сортирати глинене таблице исписане клинастим писмом и
преводити сумерске документе с акадског језика, на који они беху преведени
четрдесет векова пре тога. Пре свих доказао је постојање институције школе у
Месопотамији пет хиљада година раније и исписао стотине страна о
старовавилонској математици, древној астрономији и приватном праву.
До Багдада је било два до три дана јахања на камили или дан и ноћ пловидбе
турским војним паробродом који је пролазио, оближњим Тигром једном

седмично. Основано је претпоставити да се забавни живот чланова експедиције
ограничавао на картање, шах и риболов у зеленој води Еуфрата, уз повремене
одласке до пијаца у Хили. Дани су брзо промицали на зачараном локалитету
између Иштарине капије (која ће касније бити пренета у Берлин) и Мардуковог
храма за који је Колдевеј веровао да представља чудесне вртове краљице Самурамат, познатије под грецизираним именом Семирамис. Око Улице процесија,
која беше откривена управо тих дана, и по околним брежуљцима, врвело је од
сељака из околине који су радили на ископима. Ноћи су протицале спорије,
особито зими. Жена није било, ако се не рачунају маторе сељанке под црним
плаштевима, које су продавале млеко и козји сир зачињен першуном, уплетен
као девојачке кике. Кад би радници увече поседали око ватре пред својом
чергом да причају пред спавање, Мајснер им се придруживао и слушао.
Пре но што ће стићи у Вавилон, Мајснер је 4 месеца провео у Багдаду, где је
стигао оборужан познавањем древних семитских језика, које је студирао код
двојице великих оријенталиста, Делича (Friedrich Delitzsch) и Нелдекеа (Theodor
Nöldeke), обдарен врсним памћењем и апсолутним слухом. Такорећи преконоћ
овладао је и дијалектом багдадских хришћана, и јужноирачким дијалектом
арапског. Први је учио од дипломатског драгомана Јусуфа Нелсона, а други од
сеоског деловође Рашида еч-Чâлија. Као образован Немац и рођени
документариста који поштује културну реалност каква год била, морао је знати
да је један Гете повремено састављао бесрамне песмице, а као оријенталиста
дивио се Бертоновом (Richard Francis Burton) преводу Прича из хиљаду и једне
ноћи, који је кипео од „мрсних“ речи и израза што без пардона именују све
телесне органе и детаљно описују полни чин.
Истовремено, презирао је викторијанску хипокризију Лејновог кудикамо
вернијег али бескрвног превода, где су не само поједине речи, него и читаве
приче биле замењене преводиочевим напоменама да су изостављене „јер
изазивају одвратност“. С горљивошћу младог човека месецима лишеног сваког
додира са женама, слушао је „непристојне“ домородачке пошалице праћене
бучним смехом и, смејући се и сам пуним плућима, схватао да пред њим лежи
драгоцена књижевна грађа. Ирачке приче које је у Вавилону слушао Мајснер
биле су праве, непатворене, а њихов језик врцао је неодољивим хумором. И
како би се која седељка свршила, бележио је те голицаве посластице с
источњачке трпезе и преводио их до дубоко у ноћ.
Више него савест научника, инстинкт за авантуру позивао га је да нађе
времена и начина за записивање онога што пре њега није записао ниједан
странац.
Из језика тих прича и стила приповедања одмах се уочава да су приче
савршено аутентичне. Главни казивач био му је исти онај Рашид еч-Чали, а
више прича дошло је из уста локалних радника и војника који су штитили
експедицију. Сам Мајснер ништа није додавао нити одузимао, једино би, по
записивању, оверио записе читајући их Чалију ради финалне редакције. Зато оне
теку природно, с испуштањем онога што се подразумева – у свему онако како
надарен а необразован приповедач из народа и приповеда, што ће рећи вешто,
течно, логично, уз моћ да ствара живе слике које остављају трага на емоцијама
слушалаца.
Ни за кога од нас није тајна да је филигранско арапско писмо, упркос својој
економичности и усклађености са системом писаног језика, сасвим неподесно за

бележење текстова на говорним дијалектима. Три деценије пре него што ће
Deutsche Morgenländishe Gesellschaft оформити екипу врхунских светских
експерата са задатком да смисле систем за транскрипцију текстова писаних
арапским писмом, Мајснер је сам смислио латинични алфабет за транскрипцију
ових прича, да би оку и уху оријенталиста који нису имали среће да упознају
арапски језик јужног Ирака представио прецизан изговор свих његових фонема.
По повратку у Европу приредио је записану грађу свих 55 причица,
педантно превео све на немачки (скрупулозно користећи медицинске латинизме
за извесне арапске глаголе и именице), опремио збирку више него упутном
граматиком и глосаром дијалектизама и књигу објавио у Лајпцигу 1903. године,
у славној едицији Assyrologische Bibliothek, под насловом Neuarabische
Geschichten aus dem Iraq – gesammelt, übersetzt, herausgegeben und mit einem
erweiterten Glossar versehen.
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Верзије појединих прича из ове збирке записивали су, још пре Мајснера, и
неки други западни оријенталисти, још од 17. века, али све су увек биле
„пристојне“. У Мајснеровој збирци више од трећине прича плете се око
сексуалних авантура и „неприхватљивог“ полног понашања, на језику савршено
отвореном, лишеном сваког зазора. У Мајснеровој верзији ове речи долазе као
саме од себе, тако спонтано да звуче готово чедно. Јасно је да су оне верзије које
је записао Мајснер биле далеко омиљеније у свим народима и у свим
временима.
На то упућује и чињеница да су неке од ових прича кренуле на путешествије
по Медитерану: две најдрскије на пример (бр. 6 и 9) Бокачо је обрадио у
Декамерону, а неке је Дон Хуан Мануел унео у своју књигу примера
приписаних виспреном Кнезу Луканору (Јуан Мануел, El libro de los Enxiemplos
del Conde Lucanor), књизи коју Чосер није испуштао из руку и чија је једна
прича Шекспиру дала сиже за Укроћену горопад.
Мада овакве причице вуку порекло из старине, задржале су живу актуелност
широм света, а када се публикују, читају се пре свега као забавно, хумористичко
штиво. У друштвима која називамо високоцивилизованим не седи се око
огњишта или мангала, професионалне приповедаче замењује телевизија, али
омиљеност надахнуте вербализације, а поготово „масног“ вица и ласцивних
тема нигде не опада. Својим у основи паганским духом, славећи све што је
здраво и спонтано и не поричући нагонско у човеку, такве причице увек и свуда
афирмишу вољу за живот, одбацују хипокризију и опиру се свему што се
намеће озго, пркосећи свим забранама и свеколиком морализирању.
Сваки Арапин или Арапкиња носи у памћењу из свог детињства мноштво
прича, у већини из уста бака, и све су оне, без изузетка, причане на говорном
језику, а свак жели да их поново слуша и да их чита својој деци. Током првих
година свога рада као технички преводилац у југословенским фирмама у разним
арапским земљама и ја сам покушавао да, свим силама, дођем до таквих збирки
аутентичних народних прича. Али, авај, таквих књига нема! Арапи с уверењем
казују да су оне – забрањене. Па и ако нису забрањене судским решењем, њих
нема, веровали или не!
Изгледа чудно да народ који је у свом језику сачувао и даровао свету Приче
из хиљаду и једне ноћи, не чува своју изворну приповедну баштину. Заблуда о
„чистом“ језику (за који је Куран једном заувек поставио врховни стандард) и
„рђавим“, „исквареним“ народним говорима нигде у свету није дубља него у
Арапа. Осим два часна изузетка, све збирке аутентичних арапских народних
прича сакупили су и објавили странци.
Зато није могуће пренагласити значај ове узорне приповедне збирке. У
целом свету сачувано је врло мало тако квалитетне арапске усмене књижевне
грађе. Ма колико да сам се упињао, трагајући за таквом грађом, а настојао сам
на томе преко 30 лета, успео сам да до данас нађем само неколико таквих
збирки, од којих је и ова, а она представља важан и нарочит жанр арапске
усмене традиције који се понекад назива „скаредним“, „опсценим“ или
„неморалним“ причама.

До копије Мајснерове збирке дошао сам уз помоћ колеге Улриха Марцолфа
(Ulrich Marzolph) из гетингенског иститута Encyclopädie des Märchens, где се чува
један од заборављених примерака. Њен оригинал сам „вратио“ с Мајснерове
транскрипције на арапско писмо са свим дијалекатским арапским словним
знацима и он се може пронаћи на мом вебсајту http://srpkolestaric.com/.
Нисам наишао на податак да је још неко превео ову збирку било с
арапског оригинала у транскрипцији, било с њеног немачког превода. Наслов
збирке јавља се данас само програмима арабистичких студија на бољим
светским универзитетима, а збирци на интернету нема ни трага. Мајснерова
биографија на Википедији није дужа од неколико редака. Нико ван стручних
кругова никад није чуо ни за име Бруна Мајснера, великог семитисте, арабисте,
историчара, археолога и ботаничара (занимљиво, ботаника је била његова
можда највећа и права љубав), човека који је многе месеце свога живота
посветио приређивању и превођењу ових причица у нади да ће људи – неки
људи – уживати у изворној арапској усменој традицији о којој свет, право је
рећи, готово ништа не зна.
Српски превод је приближно дослован (мада је израз „дослован превод“
првенствено метафора), без прибегавања честим фуснотама, јер је то било
могуће, чак лако, захваљујући потпуној сличности наративних стилова у Арапа
и у Срба!
Свако превођење доноси своје проблеме, али овде су они били мали.
Наравно, мора се добро познавати језик и израз усмене књижевности сопственог
народа. Ту и тамо, избор између два или више синонима изискивао је
опредељивање за старије речи. Уз нешто синтаксе морали су се употребљавати
и старији глаголски облици, који приповедном тексту, нарочито на словенским
језицима, дају потребан призвук старине.
Арапска усмена традиција оставила је дубоког трага и у српској култури,
као и у културама осталих балканских народа, па се без њеног упознавања као
једног од важних стубова, не може ваљано упознати ни укупност арапске
културе, ни велики светски језик који, у свој његовој разуђености, географској и
временској распрострањености, још увек, и с пуно оправдања, зовемо једним
именом – арапски језик.
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When translating folk tales, a translator must think of the tales he/she listened to in
his/her childhood, but must not succumb to challenges of cultural assimilation. A
translation needs to be fluent, yet not at the cost of forcing the source text into the
substantive patterns of the target language.
In oral communication as well as narration rendered in a spoken idiom, the receptive
capacity of the listener reveals its full significance. Whilst the reception of a text in a
strictly ordered written language depends on rational reactions to qualitative language
signals (partition of statements with blanks between words, a complex system of syntactic
and rhetorical rules, punctuation, etc), the semiotic information of live telling lies in
prosodic elements and, generally, in frequent quantitative changes such as sentence
intonation (interrogation, emphasis, final cadenza). A reader of a dialectal written record
achieves a satisfactory level of reception by his/her inner simulation of sound, supplying
that which is apparently missing.
There is a great deal of what is “missing”. Narration is bare. A listener to such a narration
journeys through the alluring spheres of our intuitive linguistic and mythical self,
experiencing authenticity and a sense of freedom, intimacy and ethereality.
The important question of choosing a particular style in the target language is
solved in the translator’s subconscious during the reception of the original. I believe it is a
natural process. Raising the question to a rational level before the very act of translation
would be unnecessary – were it at all possible. The dialectal wording of the source should
all by itself project into a literary hybrid, colored by a somewhat archaized lexis and a
“fraudulent” use of other typical instruments of popular narration. These are hidden in the
expressiveness of the target language and its grammar and syntax.

