
Уважене колегинице и колеге, даме и господо!

Примајући с поносом и са страхопоштовањем част која ми је указана наградом
што носи име великог хеленисте Милоша Ђурића, осећам се позваним да кажем
нешто о његовом времену и његовом начину. Спадам у оне срећнике који су још
имали прилике слушати га и гледати и – звати га Чика Миша.

Давне 1961. власт је хтела да угаси позориште у Крагујевцу правдајући се
беспарицом. Чика Миша је то спречио кратком а као мач бритком беседом.
Устао је и, машући руком горопадно, као Хефест чекићем, рекао: „Када би у
старој Атини неко начинио мањи деликт, забрањивали су му да три месеца
свира у дипле. Ако би пак направио већи, бранили су му да посећује Позориште
шест месеци. Питам ја, овај аудиторијум, шта су Крàгујевчани скривили
боговима да их лишите Позоришта?“

А ја ћу у име преводилачког мага Милоша Ђурића запитати овај аудиторијум:
Када би нама преводиоцима когод забранио да преводимо, зар то не би било као
страшна божија казна?

Јер, како он рече, „без тог сталног преноса не речи, него мисли и осећајних
тонова који ове прате, без тог зрачења метемпсихозе, сеобе песникове душе у
душу преводиочеву“ ми преводиоци бисмо увенули и умрли. Крепали бисмо!

Више пута сам чуо једну колегиницу коју красе и памет, и лепота, и дар за
превођење, и скромност – додуше, и малчице пргава нарав, али она није вечерас
овде па све то смем слободно рећи – где каже да цела два дана, ето, није стизала
да преводи па је већ „сврбе прстићи“. Није важно да ли је реч о особи нежније
телесне грађе, важно је да уочимо: ово није обичан деминутив! Не, то је
хипокористик одабран снагом интуиције да у једном лаком потезу, као кад се
слика акварел, опише и призове милину превођења!

НАРАВНО да је сврбе прсти! Ко почне да преводи и једном упозна чудесну
игру језичког претакања, тај више не може престати.

Авај, превођење често није игра! Оно иште и монашку осаму и посвећеност
испуњену тајанством. Оно је страст, а страст и страдање су сестре. Али и онда
кад не да сну на=очи, превођење је врхунска сласт! Као нектар, или мистични
дим што се диже са мангала по којем је посут чаробни прах или смола од какве
мирисне и опојне биљке.

Језик је и једина реална веза између света телâ и света духа. Док је у свом гневу
рушио Вавилонску кулу Бог је већ знао да ће свету вечно требати преводиоци да
тумаче његову реч. Зато је речено: Све што се може замислити од реалних
ствари сустворио је преводилац.

А ето, мада је преводилаштво по свему судећи други најстарији занат на свету,
оно је одвајкада маторо сироче сумњивих намера. Пошто се говорна способност
стиче спонтано, људима се чини да је превођење што и упражњавање обичне
језичке компетенције. Такорећи – ништа!



Али ми знамо: као што се музика не састоји од пуких тонова већ од њихових
специфичних односâ, тако се ни текст, па ни превод, не састоји од речи. Превод
је много више!

Завршавајући 1611. године свој блистави превод Библије, преводиоци краља
Џејмса записали су: „Превод отвара прозор да уђе светлост, он ломи љуску да
бисмо могли појести језгру, повлачи завесу да бисмо могли да гледамо у
најсветије место, он смиче поклопац с бунара да бисмо могли прићи води.“

Ту смо стигли до онога што је Аристотел звао праксис. И мада се ова награда
везује за одређено преведено дело – а Махфузов роман Деца наше улице налази
се у сваком списку 100 најбољих романа света – ја ту награду одувек схватам,
па је и сада видим, на трагу античког поимања људске праксе, поимања које нам
је, боље него ико други, тумачио професор етике Милош Ђурић, а то ће рећи
као признање које у жижу ставља делање, а не дело.

Награде и почасти пријају души, али – то је за вечерас. Већ сутра, важно ће опет
бити само превођење, као праксис. Своје оправдање живот носи у себи и циљ
живота није изван живота, није у произведеним стварима, макар то били и
преводи великих романа, већ у њему самом.


