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ЗАБОРАВЉЕНИ ЗАПИСИ НЕЗАБОРАВНИХ АРАПСКИХ ПРИЧА
(Уз Мајснерову збирку опсцених и шаљивих ирачких народних прича)

 Радећи под Колдевејевим вођством на откопавању Вавилона од марта
1899. до априла 1900, немачки асиролог Бруно Мајснер (Bruno Meißner,
1868−1947) имао је на располагању једноставни комфор великог шатора од ко-
стрети с настрешницом на улазу. Шатор је био разапет у палмињаку крај напу-
штеног речног корита, окренут према истоку и прекрцан намештајем: на асура-
ма, под којима су се легле црне шкорпије, стајало је шест дрвених шкриња са
књигама, још две с одећом, један војнички кревет прекривен бедуинским ћили-
мом, онизак сто и један троножац. О угаоном коцу висио је ћуп порозних зидова
у којем вода за пиће дуго остаје свежа, а о средишњем диреку, изнад стола, мо-
дерна светиљка на петролеј под притиском. Била је то, истовремено, спаваћа со-
ба и радни кабинет. Ту је Мајснер стрпљиво сортирао глинене таблице и прево-
дио с акадског језика преводе сумерских докумената. Пре свих је доказао посто-
јање институције школе у Месопотамији пет хиљада година раније, исписао је
стотине страна о старовавилонској математици, астрономији и приватном праву
и објавио бројне филолошке и антрополошке хипотезе (од којих су неке, као она
о пореклу сумерског језика, или друга, о жртвовању девојака, касније оспорене
или оборене).

До Багдада је било два до три дана јахања на камили или дан и ноћ пло-
видбе турским војним паробродом који је долазио једном седмично. Основано је
претпоставити да се забавни живот чланова експедиције ограничавао на карта-
ње, шах и риболов у зеленој води Еуфрата, уз повремене одласке до оближње
Хиле, која је тада била више село него град. Дани су брзо промицали на зачара-
ном локалитету између Иштарине капије (која је касније цела пренета у Берлин)
и Мардуковог храма за који је Колдевеј веровао да представља чудесне вртове
краљице Самурамат, познатије под грецизираним именом Семирамис. Око тек
откопане Улице процесија, застрте три хиљаде година старим асфалтом, и по
околним брежуљцима врвело је од сељака из околине. Овима је било сто пута
уносније да за надницу чепркају око зидина засутих песком крадући алат и по
који калуп одливен у месингу са цилиндричних печата него да гаје јечам, тикве
и сочиво на својим њивицама око реке – њихови праунуци дан-дањи користе те
калупе за штанцовање „оригинала“ што се тобоже тајно нуде туристима по цени
од тридесет долара да би се продали за долар или два. Ноћи су протицале спори-
је. 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, по обича-
ју, дуго причају пред спавање, Мајснер им се придруживао, слушао и бележио.
Потом би још до дубоко у ноћ под светлом лампе тумачио и преписивао тексто-
ве утиснуте у окамењену глину клинастим знацима.

Оборужан познавањем древних семитских језика, ретким памћењем и ап-
солутним слухом, он је за само неколико месеци овладао и дијалектом багдад-
ских хришћана, и јужноирачким дијалектом арапског. Први је учио од дипло-
матског драгомана Јусуфа Нелсона, а други од сеоског деловође Рашида еч-
Чâлија. Пре тога, био је ученик Делича (Friedrich Delitzsch) и Нелдекеа (Theodor
Nöldeke). Био је рођени документариста који изнад свега поштује културну ре-
алност, каква год била. Као образован Немац морао је знати да се један Гете по-
времено забављао састављајући бесрамне песмице; као оријенталиста од форма-
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та дивио се надахнутом Бертоновом (Richard F. Burton) преводу Прича из хиља-
ду и једне ноћи, који је кипео од врућих речи и израза што без пардона именују
све телесне органе и верно описују полни чин, јер је велики полиглота и први
преводилац Камасутре овај сматрао најсветијим људским чином. Једнако је
презирао викторијанску хипокризију Лејновог (Edward Lane) зналачког али бес-
крвног превода, где су не само поједине речи, него и читаве приче биле замење-
не преводиочевим напоменама да су изостављене „јер су одвратне“. С горљиво-
шћу младог човека месецима лишеног сваког додира са женама, слушао је „не-
пристојне“ домородачке пошалице праћене бучним смехом и, смејући се и сам
пуним плућима, схватао да пред њим лежи ретка и драгоцена грађа. Приче из хи-
љаду и једне ноћи записане су на књижевном арапском језику, ради чега су прет-
ходно подвргнуте прилично траљавој преводилачкој адаптацији. Ирачке приче
које је слушао Мајснер биле су праве, непатворене. И сам њихов језик врцао је
неодољивим хумором. Мајснер почиње да бележи те опсцене причице – голица-
ве посластице с трпезе аутентичне усмене оријенталне традиције. Више него са-
вест научника, инстинкт за авантуру позивао га је да одвоји део времена за запи-
сивање онога што пре њега није чуо ни записао ниједан странац.

Филигранско арапско писмо којим данас, на више сасвим различитих је-
зика, пише преко пола милијарде људи на планети, којим су записане величан-
ствене поеме арапских витезова из паганског доба, потом и Куран, а током на-
редних векова бујања арапско-исламске културе од Средње Азије до атлантских
обала још и хиљаде оригиналних и преведених дела класичне науке, сасвим је
неподесно за бележење текстова на арапским говорним дијалектима, што због
великих фонетских одступања, што услед њихове типолошке разлике од књи-
жевног дијалекта. Три деценије пре него што ће Deutsche Morgenländishe Ge-
sellschaft поверити сличан задатак екипи врхунских светских експерата, Мајснер
је сам смислио латиничну транскрипцију, препуну дијакритичких знакова, да би
оку и уху оријенталиста који не познају арапски језик јужног Ирака представио
изговор свих његових вокала и алофона и прецизно записао текстове. По по-
вратку у Европу приредио је записану грађу, педантно превео све на немачки
(скрупулозно користећи латинизме за извесне арапске глаголе и именице), опре-
мио збирку садржајним предговором, граматичким описом дијалекта и глосаром
дијалектизама употребљених у целом корпусу и објавио је у Лајпцигу 1903. го-
дине, у славној едицији Assyrologische Bibliothek, под насловом Neuarabische
Geschichten aus dem Iraq – gesammelt, übersetzt, herausgegeben und mit einem er-
weiterten Glossar versehen.

Немам поузданих података о томе да ли је ико превео ову збирку и, ако
јесте, на које језике. Трагам за тим подацима већ више година и вероватно ћу их
наћи. Неколике се одскора могу наћи на холандском. Засад све упућује на то да
целу збирку није превео још нико, осим самог Мајснера. (Томе сада можемо до-
дати и овај српски превод с арапског оригинала.) Њен наслов јавља се данас са-
мо у библиографијама фолклористичких књига, а нема је чак ни у програмима
арабистичких студија на бољим светским универзитетима. Ни на интернету је
нема, а и помен имена великог асиролога ограничен је ту на три или четири по-
јаве, уз наслове његових најважнијих дела.1 Нико ван уско стручних кругова ни-

1 И ово мало података добио сам љубазношћу аустралијског асиролога Гарија Томпсона (Gary
D. Thompson) и свога старог знанца Улриха Марцолфа (Ulrich Marzolph), оријенталисте из сред-
њоисточне секције у гетингенском институту Encyklopädie des Märchens, установи која сакупља
и изучава бајке и друге облике прозне усмене традиције из целог света, који ми је приуштио фо-
токопију Мајснерове збирке. Недавно је, међутим, Гугл дигитализовао цели том Прилога за аси-
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кад није чуо ни за име Бруна Мајснера, знаменитог семитисте, арабисте, истори-
чара, археолога и ботаничара (занимљиво, ботаника је била његова можда нај-
већа и права љубав), човека који је предано богатио ризницу знања човечанства
и многе месеце свога живота посветио преводилачком и научном приређивању
ових причица у нади да ће људи – неки људи – уживати у изворној усменој тра-
дицији о којој се не зна готово ништа.

Из језика прича у Мајснеровој збирци и стила приповедања одмах се
уочава да су приче савршено аутентичне. Главни казивач био му је исти онај Ра-
шид еч-Чали, а више прича дошло је из других и трећих уста. Сам Мајснер ни-
шта није додавао нити одузимао, једино је, по записивању, оверио записе чита-
јући их Чалију у епском тону, ради местимичних исправки. Зато оне теку при-
родно, с испуштањем онога што се подразумева – у свему онако како надарен а
необразован приповедач из народа и приповеда.

Није могуће пренагласити значај ове узорне приповедне збирке. У целом
свету сачувано је мало тако квалитетне арапске фолклорне грађе. Сами Арапи
најмање су урадили на том пољу. Изгледа чудно да народ који је у свом језику
сачувао и даровао свету Приче из хиљаду и једне ноћи, мада оне добрим делом
потичу из Индије и Персије, не чува своју изворну приповедну баштину. Но, за-
блуда о „чистом“ језику (за који је Куран једном заувек поставио врховни стан-
дард) и „рђавим“, „исквареним“ народним говорима нигде у свету није дубља
него у Арапа. Гледајући једним оком на Европу која је слично стање превази-
шла болним резом одмах после Реформације, а немоћни да сами слично посту-
пе, Арапи своје народне приче већма објављују у преводу на „чисти“ језик. То је
као кад би Шпанци и Италијани своје народне приче преводили на латински –
горе него да је Вук наше преводио на славеносербски. На једној страни, фолкло-
ристи аматери сами се упињу да записане приче „побољшају“ уметањем књи-
шке лексике и синтаксе у ткиво изворног записа, а на другој притисак званичне
панарабистичко-исламске идеологије приморава чак и угледне научнике да са-
купљене приче пре објављивања преведу на крути књижевни језик. Осим неко-
лико изузетака и још толико скорашњих радова Арапа у дијаспори, све збирке
аутентичних арапских народних прича сакупили су и објавили странци.

Верзије појединих прича из ове збирке записали су, још пре Мајснера, и
други европски оријенталисти, али све су увек биле „пристојне“. У Мајснеровој
збирци више од трећине од укупно педесет пет прича плете се око сексуалних
авантура, на језику често лишеном сваког зазора. Угледни Дауд Салум, у својој
маленој али знаменитој збирци Багдадске приче2 доноси, под насловом Жена
која не једе, верзију приче која у Мајснеровој збирци носи број 6. Но, код Салу-
ма је полни морал безбедан, нема ни трага огрешењу о друштвене регуле а камо-
ли сочних речи. Исте речи у Мајснеровој верзији долазе тако спонтано да звуче
готово чедно. Јасно је да су обе верзије биле у оптицају, али је она коју је запи-
сао Мајснер јамачно била популарнија, бар у потаји, међу млађима и унутар му-
шке популације.3 На то упућује и чињеница да се неке од ових прича налазе у

рологију у којем је збирка објављена, наглашавајући да је реч о изузетно значајној а заборавље-
ној грађи, али су од целе Мајснерове књиге у тој дигитализованој верзији управо текстови прича
на арапском, као и глосар, практично неупотребљиви, јер компјутерски програм није био у ста-
њу да препозна велики део оригиналних графема коришћених у транскрипцији.
2  Цела збирка преведена је и у нас (Кораци, 1-2/2002, стр.65-88.)
3  О томе раздрагано сведочи тираж од двадесет хиљада примерака само првог издања књиге
Мрсне приче, коју је за БИГЗ 1984. приредио Душан Иванић (628 прича с исцрпним поговором)
на преко триста страна густог текста, избором из још већег фундуса што га је по српским и хр-
ватским крајевима сакупио фолклориста нашег порекла др Фридрих С. Краус (1859–1938) и об-
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Хиљаду и једној ноћи. Њихово путешествије по Медитерану и даље, по целој
Европи, бар шест векова пре првог, Галановог превода Ноћи, било је плодно:
две најдрскије Бокачо је обрадио у Декамерону, а неке је Хуан Мануел унео у
своју књигу примера приписаних виспреном Кнезу Луканору (Juan Manuel, El li-
bro de los Enxiemplos del Conde Lucanor), књизи коју Чосер није испуштао из ру-
ку и која је Шекспиру дала сиже за Укроћену горопад.4 Сва је прилика да Исток
није имао много разлога да из Европе увози сличне производе веселог срца. Тил
Ојленшпигел и остала белосветска спадала дугују кудикамо више источњачкој
традицији него што Џуха, Ћоса (тур. Köse, перс. Küse), Насрадин и Бехлул дугу-
ју западној. У неколико прича као одважног шаљивџију срећемо и славног пе-
сника Абу Нуваса, који је живео у раскалашно Харуново доба и чије заслужно
име носи једна од најлепших авенија у Багдаду.

У сваком случају, овакве причице, вукући порекло из времена кудикамо
старијих од времена у којем се збива њихова радња, задржале су живу актуел-
ност широм света, а када се публикују, читају се пре свега као хумористичко
штиво. У друштвима која називамо високоцивилизованим не седи се око огњи-
шта или мангала, професионалне приповедаче већ и код бедуина замењује теле-
визија, али омиљеност надахнуте вербализације, а поготово „масног“ вица и ла-
сцивних тема нигде не опада. Својим у основи паганским духом, славећи нагон-
ско у човеку, такве причице, неправедно назване опсценим, увек и свуда афир-
мишу вољу за живот, исмејавају заблуде свих идеологија и пркосе свему што се
намеће озго, свим забранама, и сваком морализирању.

Ваља рећи да неке од шаљиво-еротских сторија из ове збирке не би лако
измамиле осмех савременом човеку Запада. Без извесних објашњења, неке би
биле и неразумљиве. Последња петина прича у Мајснеровој компилацији није
ни хуморна ни непристојна, већ говори о доградњи света, мистичним догађаји-
ма и легендарним делима која су починили шиитски свеци, донекле налик чуди-
ма што их у неким нашим народним причама чине Свети Сава или Свети Петар.
Кратки завршни део збирке (овде изостављен јер није једнако репрезентативан,
можда услед Мајснеровог одласка са вавилонског локалитета пре него што је
стигао да и тај део употпуни) шаролик је – уз обична и необична лична имена,
сорте урми, описе садње и калемљења, тај сегмент збирке бележи и неке типич-
не клетве и псовке, као и поједине ритуале, попут оних који се везују уз прву
брачну ноћ, у којима, дакле, не функционише блудно, него управо „регуларно“
сексуално понашање. У већини друштава монотеистичке провенијенције инвен-
тар табуизираних тема обухвата и ове потоње сижее. Мајснер је и то све верно
записивао.

У вери да ће главна грађа ове збирке, а пре свега петнаестина веселих
прича из њеног „безобразног“ дела, донекле представити тај жанр аутохтоне
усмене прозе у Арапа, овде је преведено свих педесет пет прича. Превод је ми-
нимално стилизован да би се смањио број неопходних објашњења у угластим
заградама унутар текста, али не по цену губитка аутентичности нарације. Тамо
где је за рецепцију неке приче нужно бар унеколико познавати специфично
ирачки културноисторијски бекграунд, објашњења су дата у фусноти. Но, иако

јавио у Лајпцигу недуго по појави Мајснерове књиге. Но, да би се тачније сагледало колико та
врста народних умотворина разгаљује душе, треба знати и да је Просвета у библиотеци Ероти-
кон објавила још шири избор из Краусовог дела – само две године пре БИГЗ-овог џепног изда-
ња.
4 О овоме се може видети више у прилогу „Дон Хуан Мануел: Човек који се оженио горопадном
женом. Превод с енглеског, старокастиљанског и савременог шпанског“ (Реч, 38/1997.)
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није приређен за строгу научну употребу, превод приповедног дела компилације
(као и овај поговор с понешто хипотетичким описом стамбених и радних окол-
ности под којима је Мајснерова збирка настала – на терену чији је савремени из-
глед, међутим, предобро познат потписнику ових редова) има за циљ, између
осталога, да скрене пажњу и на социјалноантрополошке и првокласне филоло-
шке димензије грађе од које је она сачињена.

Самим тим, он треба и да опомене на чињеницу да наша научна араби-
стика за девет деценија није укључила у свој студијски програм ништа од арап-
ске народне књижевности. Тим свесним превиђањем и одбијањем да сама до-
стигне и потом пренесе знања потребна за улазак у срж текстова на народном је-
зику, она и даље ускраћује и стручном и ширем аудиторијуму прилику за кри-
тички сусрет с усменом традицијом што је оставила дубоког трага у нашој кул-
тури. А то би требало да буде сусрет богат многим лепотама и без којег се, на-
покон, не може ваљано упознати велики светски језик који, у свој његовој разу-
ђености, географској и временској распрострањености, још увек, и не без оправ-
дања, зовемо једним именом – арапски језик.

Српко Лештарић
Београд, 2012.
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БЕЛЕШКА (засебан лист иза поговора):

Када се књига отвори са задње стране, како се отварају арапске књиге, пет
одабраних сасвим кратких прича из збирке одштампано је у оригиналу, на извор-
ном говорном дијалекту, у паровима – арапским писмом и у латиничној тран-
скрипцији, да би их могли читати (и упоређивати с преводом) и они говориоци
арапског који познају тај дијалекат, и они изучаваоци који га не познају. Тај сег-
мент књиге остраничен је римским бројевима, здесна налево.
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ТЕКСТ ЗА УНУТРАШЊИ ПРЕКЛОП ОМОТА:

Ова књига доноси преводе педесет пет кратких и сасвим кратких прича из
усмене традиције која дан-дањи живи у готово неизмењеној форми на говорним
арапским дијалектима источне и јужне Месопотамије. Записао их је данас непра-
ведно заборављени немачки асиролог, арабиста и ботаничар Бруно Мајснер, при-
ликом археолошких радова на откопавању Вавилона 1899. године. Мајснер је кри-
тички приредио и објавио збирку у Лајпцигу 1903. у едицији Assyrologische Bibli-
othek, с преводом прича на немачки, исцрпним предговором с граматичким опи-
сом дијалекта и двојезичним глосаром лексике целог корпуса, под насловом Neua-
rabische Geschichten aus dem Iraq. Осим тада на немачки и сада на српски, збирка
није у целини преведена ни на један други језик.

Разлог за то можда се делимично крије у чињеници да су првих четрнаест
прича тзв. опсцене приче. Осим Мајснера, ниједан неарапин никада није сачинио,
или бар није објавио аутентичне записе арапских опсцених народних прича. На-
редних тринаест прича су популарне анегдоте из живота на двору Харуна ел Ра-
шида, а остале су „мушке“ (егземпларне) приче о женским лукавствима и легенде
које приповедају авантуре пучких одметника или казују о чудима шиитских света-
ца.

Превод је настојао да се што више приближи свежини изворног језика и
узорној чистоти наративне технике ових аутентичних народних прича, које по све-
му припадају корпусу оријенталне књижевне класике што је стилски и тематски,
почев од средњег века, снажно утицала на европску и, уопште, светску књижев-
ност, а нарочито на књижевност балканских народа.

Српко Лештарић


