
МАЛЕ ДЕЧЈЕ ПЕСМЕ МЕСОПОТАМСКИХ АРАПА
ОБИМ: 55.000 речи, 320.000 словних места

Сабрао, превео са ирачких говорних дијалеката, приредио фолклорни материјал
и написао дескриптивно-теоретски део: Српко Лештарић

ПРЕДМЕТ
Песме за сасвим малу децу, ону у колевци и до две године старости, чине

важан део фолклорне и педагошке културе сваког народа, а ипак се о њима
свуда релативно мало говори. У тај културни сегмент спадају најпре успаванке,
насмејаљке, ташунаљке, цупаљке, разигруше, проговоруше, чешљалице и друге
врсте „малих дечјих песама“, укључујући разне обредно-заштитне (магијске)
песме. Све се те песме деци и певају, а уз неке се и игра.

Чак и успаванка, иако најпознатија међу овим песмама, данас је у неку
руку непознаница. Њено се име у европској традицији асоцира само са славним
романтичарским стиховима и популарним буји-паји, што је једнострано.

Међу Арапима у Месопотамији успаванка је елегија којом мајка пева
своме малом чеду о својој тешкој судбини жене у трибалном арапско-исламском
друштву.

СТРУКТУРА
Књига се састоји од поглавља која представљају опис и анализу жанра

„малих дечјих песама“ генерално гледано, затим опис околности под којима у
арапској трибалној средини у Месопотамији настају ове песме и, напокон,
оригинале и преводе 156 аутентичних сонгова – успаванки и других врста малих
дечјих песама из проучаваног миљеа.

На крају књиге је закључак у којем се повезују и рекапитулирају
претходно изнете чињенице да би се дошло до одређених критичких судова.

АПЕНДИКСИ: (1) индекс песама, (2) глосар дијалектизама (3) нотни
записи најтипичнијих песама из представљеног корпуса као и (4) краћи библио-
графски списак дела која се баве сродном проблематиком.

ПРЕВОД
Превод сонгова ишао је првенствено за тиме да пренесе садржину

песама. Пошто би иоле „креативнији“ однос према превођењу тих стихова
овде врло лако могао замаглити њихова значења, важна за разумевање
њиховог настанка, функције и карактера, превод се морао ограничити на
успостављање релација динамичке еквиваленције између краћих сегмената
текста и, колико је могуће, носећих лексема и фразема. Том циљу жртвовани
су стилски и други формални чиниоци кад год је то оцењено као нужно.

Српко Лештарић


