
ТРИ АРАПСКЕ НАРОДНЕ ПРИЧЕ ИЗ КАТАРА
(Реч бр. 51, 50–57, новембар 1998; YU ISSN 0354-5288)

1. ЖЕНА У КАМИЉОЈ СТРВИНИ

Помолите се за Пророка. Била нека жена па је узме човек ког она није хте-
ла. Она дочепа полу од џака, набије му на главу, па га убије и побегне. Нађе ве-
лику камиљу лешину и сакри се у њу. Његови кретоше у потеру и претражише
све живо. Један рече:

− Да погледамо у оној камиљој стрвини?
Други не хтеде, говорећи:
– Откуд може бити жена у стрвини!
И тако, не нашавши је, они се врате.
Жена онда изиђе и седне на неко буњиште. Наиђе једна робиња да проспе

отпатке од ручка, а жена се пришуња не би ли шта појела. Ова је упита [ко је] и
она јој исприча целу причу, на шта робиња оде својој господарици и рече јој:

– Ено неке тамо, на буњишту.
То јест, има нека жена на ђубришту. Господарица је посла да је доведе, те

је опраше и обукоше и сместише је код њих.
Кад је виде њихов син, заљуби се па рече мајци:
– Мати, кад се будем женио, узећу ову.
– Ја ћу тебе, сине, оженити твојом сестром од стрица која ти је обећана –

рече му мајка1.
Али момак одби, говорећи:
– Ниједном се другом нећу женити, до њоме!
Мајка напокон пристаде и објавише по целом крају да се шејхов син жени.

Тако се он ожени и после оно нешто месеци ова му роди сина, а потом и кћер.
Дође глас породици њенога мужа ког беше убила да је та и та, кћи тога и

тога, у том и том селу и да се удала за шејховог сина. Они јој испратише два ка-
миља товара од по два сепета и у сваком товару по два човека са ханџарима, да
освете крв онога човека из свога рода.

Док је жена седела и плела кике ћерци, синчић јој се играо око оних това-
ра. Ови што су се крили у сепетима боцнуше га ханџарима, говорећи: „Мичи та-
мо, стрвинаревићу!“, то јест – удаљи се.

Дечак оде и исприча мајци, а она нареди робовима да скувају оба товара,
па их испрати натраг, одакле су дошли. Кад стиже лађа и они тамо је дочекаше,
упиташе их: „Јесте ли се осветили?“ Но, нико им не одговори. Отворише товаре,
кад тамо – а они момци скувани.

1 У Арапа је обичај да се за жену, кад год је могуће, узима сестра од стрица.
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2. БЕНИ НЕХД

Имао неки човек сина јединца, а био у по века, већ оматорио. Дође му не-
ки бедуин, па му рече:

– Ти (већ како се овај звао), сутра се крећу Бени Нехд с југа на север, па ти
пази на сина, гледај куд ћеш с њим.1

Отац онда рече сину:
– Синко, за твоје добро сутра гоним камиле одавде.
– Не, богме, нећеш – на то ће дечак.
А отац њему:
– Слушај шта ти отац вели! И морам те начинити као да си роб.
Дечак најзад пристаде. Кад свану сутрашње јутро отац сакупи лонце, и

финџане, и џезве, па их све метну на ватру да почаде. Скиде чађ и нагарави си-
на. Потом му даде да потера стадо.

Момак потера камиле, а утом наиђоше девојке из Бени Нехда, идући на се-
вер. Док је дечак појио стадо на појилу, стиже једна по имену Санва на својој
камили2 и пружи му чанчић говорећи:

– Дајдер ми воде да се напијем!
Он се саже да јој захвати воде, али му се утом отре мало чађи с лица и ука-

за се бела кожа. Она познаде да он није роб, па му пљусне воду по лицу и спере
му сву чађ. Потом подиже руку на дојке, хотећи да каже да је од Бени Нехда, до-
таче зуб казујући тиме да јој је име Санва [=Зубана], па најзад потеже плетеницу
с једне стране, дајући му на знање да је њена черга скрајнута. Кад она повуче
витицу, дечак се стропошта на земљу.

Дође време и вечери, а дечак никако да се врати кући. Отац се запути до
појила, а кад тамо – син му лежи на земљи. Он напоји камиле, па узе сина у на-
ручје и однесе га мајци. Освестише га и умише, па га запиташе:

– Шта ти је било, Мухамеде? Није ваљда какво зло?3

Али он ништа не рече, само се опет онесвести.
У бедуина има нека жена што је зову видовњачица, па је доведоше дечаку

да види шта му је. Она га прегледа и не нашав му никакву бољку, овако каза:
– Где ли су чак они, у којој ли дољи, а где ли је њима наш дô еда би нам до-

ћи могли?
А момак на то скочи:
– Доћи ће, доћи ће, доћи!

Она се окрете оцу:
– Сину ти није ништа, само се заљубио.

1 Покрет целог племена као што је Бени Нехд у потрази за пашом добра је прилика за пљачку и
отмице дечака и девојака из других племена – дела високо цењена у бедуинском кодексу части.
Овде је име племена (нешто као Дојчиловићи, арап. nehd – дојке) уплетено у централни догађај у
причи.
2 Живећи с камилама, на камилама и од камила, Арапи су развили лексику за безброј врста ка-
мила, све делове и својства камиљег тела, фазе њиховог узгоја, врсте хода, орме, па и емоција
које камиле испољавају (ноторан пример је реч која денотира камиле које чезну за повратком у
завичај). У овој краткој причи јавља се пет различитих речи за камилу, а девојка јаше на расном
пастуву камиле, што говори да јој је породица уважена и да она лично ужива углед, по прилици
са своје лепоте и бистрине (видећемо да има и засебну чергу, и личног роба). Наш језик, пак,
тврдокорно одбија мисао да камиле могу бити мушког пола. Мужјак камиле звучи неспретно
изван научног контекста, камилан није праксом потврђена реч, камилац стоји на стакленим но-
гама, а камилко би могао носити само хуморну конотацију.
3 То јест, да га нису спопали џини, који се радо мотају око воде.
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Отац онда упита сина:
– Синко, ко ти је долазио тамо?
Дечак одговори:
– Дошла ми била једна, па се хватала за груди, и за зуб, и за кику са стра-

не.
– Сине мој – на то ће отац – ја ћу те одвести к њој. Она ти је од Бени Нех-

да.
Потом доведе једну јахачу, опреми је дечаку, па му рече:
– У том и том крају заноћи, а у том и том немој нипошто коначити!
Дечак крете, а запути се куд га очи воде, док не стиже до Бени Нехда и

угледа чобане и камиле где пасу. Наиђе на Санвиног роба који му приђе па га
запита:

– Одакле ти долазиш?
– Је л ми? Идем куд ме очи воде.
Али роб навали да сазна зашто, па му он најзад рече:
– Закуни се милотом твоје господарице Санве да нећеш ником ништа рећи

и одведи ме к њој!
Роб се закле, па сакри момка у бисаге, прекри га травом и подиже на ками-

лу своје господарице Санве, те тако овај стиже до ње. Остаде код ње месец дана,
код ње је и јео и пио, а њени то не знађаху. Камила му је била везана код роба.
Једне ноћи севну муња и они упазише [туђу] камилу везану испод дрвета. Њена
браћа и стричевићи натискоше се око камиле, доведоше је до главног стана где
седе људи, а оседлаше је и покрише ћилимом, па поставише стражу да је чува.
И тако су је стално држали на оку.

Кад се момак издовољи [девојке], изиђе из њеног шатора и пође по своју
камилу, кад тамо – али она заседлана! Он пресече конопац, закла двојицу стра-
жара, узјаха и побеже. Но, чим њена браћа и братучеди дознаше за то, пођоше за
њим у потеру. Ухватише га, па му рекоше:

– Дајемо ти Божију веру, само узми и њу [тј. Санву] и води је!4

Момак се поврати и узе је себи на камилу. Путујући тако, дође у крај за
који му отац беше рекао да га прође, али га ова сколи да баш ту законаче. По но-
ћи навалише на њих змије, а његова их жена док је он спавао посече и потрпа у
торбак. Сутрадан кад свану дан продужише и стигоше његовима, па он рече
оцу:

– Ја сам, оче, заноћио у крају у којем си ми рекао да заноћим и нисам ни-
шта видео; после сам ноћио и у другом, за који си ми рекао да га се клоним и
опет ништа нисам видео.

– Иди погледај у женин торбак – рече му отац.
Кад он оде и погледа, нађе змијске главе у торбаку. Разљути се, отера жену

и врати је њеном роду, јер му је узела јунаштво.

4 Они обећавају да му се неће светити кад се чује да је убио двојицу и отео им сестру, јер им је
горе ако се дозна да је момак живео код ње без њиховог знања а потом је није узео себи – у том
случају на породицу и цело братство, чак и пошто убију девојку, пала би тешка љага.
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3. АЛТУНА

Помолите се за Пророка. Био човек па имао жену и с њоме изродио седам
кћери, а једну назвао Алтуна (=Мудрица). Кад умре детиња мати он се ожени
другом женом, те му је ова гледала кћери док не поодрастоше.

Једнога дана човек рече жени:
– Сутра изјутра доћи ће ми гост, спреми нам штогод за јело.
Око пола ноћи жена устаде да спреми хабису5. Девојчице су спавале. Ал-

туна се пробуди па запита очеву жену:
– Шта то правиш?
– Ето, правим мало хабисе. Узми залогај па поједи, али немој будити се-

стре – одговори ова.
Алтуна оде и рече једној од сестара:
– Сестро, сестро! Устани, ено очеве жене6 спрема хабису!
Друга девојчица устаде и рече:
– Очева жено, идем у клозет!
Оде, а кад се врати рече:
– Очева жено, шта то правиш?
– Правим хабису. Ево ти мало, поједи па иди, а немој будити сестре.
Она оде па рече трећој сестри:
– Устани, ено очеве жене спрема хабису!
Девојчица устаде и рече:
– Очева жено, ја сам жедна, хоћу воде!
Очева жена јој рече:
– Иди па се напиј!
Девојчица оде и напи се, па се врати говорећи:
– Очева жено, шта то правиш?
– Правим мало хабисе, на ти залогајић да поједеш па иди спавај, немој са-

мо будити сестре!
Девојчица оде и рече једној сестри:
– Устани, ено ти очеве жене спрема хабису!
Девојчица устаде и дође, па рече:
– Очева жено, хоћу да идем у клозет!

5 У том делу арапског света ово је популарно јело од урми с маслом и пиринчаним скробом.
6 Као појмови, ни маћеха, ни очух, ни пасторче, не носе у арапско-исламској традицији конота-
цију злокобног којом их је обојила колективна свест на просторима на којима преовладава хри-
шћанство, па у арапском језику нема језичких еквивалената овим нашим појмовима – као што је
и нама страно правило да деца ословљавају маћеху изразом „очева жено“, а очуха „мајчин му-
жу“. Хришћанство забрањује полигамију, а није склоно ни разводу брака, па се статус пасторака
у хришћанском свету уско повезивао са смрћу родитеља. Напротив, и обичајним преисламским,
и потоњим арапским исламским правом полигамија је допуштена а унеколико и пожељна, услед
чега је нормално да деца живе у заједници не само с оба рођена родитеља, већ и с очевим иноча-
ма и његовом децом с тим женама – својом полубраћом и полусестрама, а штавише, и с децом
из евентуалних претходних бракова тих жена, која им нису никакав род, јер је институт развода
у истој тој традицији не само присутан од древности него и чест, а деца бар до пубертета иду
куд и мајка. Очева жена појављивала се у животу деце крај живе, па и присутне мајке чешће не-
голи маћеха по мајчиној смрти. Како није била реткост ни да се преудата разведена жена опет
разведе да би се вратила претходном мужу, то се, mutatis mutandis, у пракси јавља, само у далеко
мањој мери, и специфичан вид латентне полиандрије, а у животу деце – било да се мајка преуда
било да остане удовица па се наново уда – јавља се и мајчин муж који јесте приближно што и
наш очух, али његово „звање“ не звучи ни изблиза тако судбоносно.
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– Па иди!
Девојчица оде, а кад се врати упита:
– Шта то правиш, очева жено?
– Правим хабису; узми мрвичак па поједи, али немој будити сестре!
Ова оде и избуди их, те и с њима би како је било с осталим. Свака рече да

хоће у клозет, а жена њима нека иду, потом како се која врати, тако упита жену
шта то прави и кад она каже да прави хабису и дадне им по мало, оне оду и за-
спе. Само Алтуна остаде будна.

Кад очева жена справи хабису и посвршава посла, сложи јело у тепсију и
спусти на сандук па покри поклопцем, а она оде. Чим очева жена оде, Алтуна
рече сестрама:

– Устаните да једемо хабисе!
Стадоше јести хабису и кад поједоше све, она им рече:
– Сад која има шта у цревима, нека изручи у тепсију!
Ту се девојчице напрегоше и изручише се у тепсију, па то покрише по-

клопцем, а оне одоше и полегаше.
Кад свану јутро, дође гост и закуца на врата. Отворише му врата и уведо-

ше га у примаћу собу. Онда човек рече жени:
– Донеси нам доручак!
Жена устаде и донесе тепсију. Спусти је и метну хлеба на пладањ, што не

стаде на пладањ она послага преко тепсије, а муж то све постави пред госта. По-
диже поклопац, кадли засмрдеше говна!

Гост скочи и излете из куће.
Човек онда оде жени и запита је:
– Шта то учини! Обрука ме пред гостом!
На то она одговори:
– Ја сам, богме, направила хабису и сложила је у тепсију; до ако је које од

твоје деце ово направило.
Човек онда оде деци па и њих упита:
– Шта сте то урадиле у тепсију?
– Ми нисмо ништа урадиле – рекоше.
На то ће он само „Добро!“ и заћута од њих све док не освану петак. Онда

им рече:
– Хајде да идемо у шетњу!
Ништа им више не хте казати, а жени рече:
– Узми коју ти хоћеш од девојака.
– Остави ми једну, а остале води – рече она.

Тако задржаше једну девојку, а осталих шест отац одведе и ишао је с њима
док не дођоше под једно брдо, па ту заноћише. Кад их хоћаше оставити и поћи
натраг, Алтуна се јави говорећи:

– Ја не могу заспати ако ми нећеш дати прст од руке да га држим у устима.
Потом поспаше, а заспа и Алтуна, али очев прст не пушта из уста! Отац

стаде размишљати: „Ако извучем прст, Алтуна ће се пробудити; најбоље да од-
сечем себи прст, па да онда побегнем од њих.“

Одсече прст и оде. Мало потом девојкама дође шакал, па ће им рећи:
– Гле, гле – отац ноћас клисну, а нико не писну!
И понови исте те речи неколико пута, док му Алтуна, онако санана, не од-

говори:
– Очев ми је прст у устима; шта то ти причаш да је отишао!?
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Али утом отвори очи и виде да јој оца нема ту, а само његов прст њој у
устима. Она га одбаци од себе, па повика:

– Устајте, сестре, отац вас је оставио! Хајдемо одавде!
Девојке устадоше и пођоше и иђаху тако док им се у један мах не указа не-

ки дворац, (који сијаше) као звезда. Оне се управише к њему и пред зору стиго-
ше до неке врло велике и високе куће. Кад тамо, али у кући и соба, и крава, и
оваца и свега и свачега! Ту нађоше једну жену како бућка млеко, а бућкалица јој
повисока и пуна млека. Бућка она тако, утом ове закуцаше на врата. Она отвори,
па кад угледа шест девојчица где стоје пред вратима рече им:

– Бог вас поживео и да сте ми здраво!
Девојке уђоше, она настави бућкати млеко, а оне пођоше по кући. Нађоше

соба и соба и кад отворише једну, видеше да је пуна-пунцата пиринча; отвори-
ше другу, а она пуна шећера, и трећу – а та пуна масла. У четвртој нађоше кама-
ру девојачких костију, па се грдно уплашише. Вратише се оној жени, али јој не
казаше шта су виделе. Она, пак, простре им постељу и рече да спавају. Оне од-
говорише да не могу спавати док она тако бућка јер им бобоњи она бућкалица.
На то жена изнесе бућкалицу с млеком, па им каза да сад спавају. Оне легоше,
али после пет минута устадоше и рекоше:

– Не можемо да заспимо, смета нам што мучу говеда!
Жена онда истера говеда из дворишта, те девојке поспаше. Само Алтуна

не заспа, већ оста будна. Утом она жена и трећи пут дође и рече им да сад спава-
ју, али оне одговорише да им смета што овце блеје. Жена истера и овце и врати
се девојкама говорећи:

– Сад хајде, спавајте!
– Не можемо да заспимо, какоћу нам кокошке – рекоше.

Жена устаде и изјури и кокоши напоље, па се врати по пети пут и рече им:
– Е сад спавајте!
А оне ће:
– Ми смо се научиле да не можемо никако заспати, осим да свака легне у

карлицу и да у сваке буде по батина.
Жена оде и донесе свакој по карлицу и по једну дурунгу, па рече:
– Сад спавајте!
– Добро, спаваћемо – рекоше.

Она оде од њих, али закључа врата за собом. Кад прође четврт сата, Алту-
на устаде и рече сестрама:

– Устајте да бегамо, ова је жена вилењачица! Ено је, оде да оштри зубе да
нас поједе!

Пошто јој сестре поустајаше, одвезаше чамац и навезоше се, јер у сваке од
њих беше по карлица и по мотка, те запловише преко мора веслајући моткама
док мало не одмакоше да их вилењачица, ако пође за њима, не би могла стићи
водом. Утом вилењачица уђе да их зграби, али соба празна! Она пође за њима,
дође до мора и угледа их где седе у карлицама на води, па им повика:

– Децо, дођите овамо, утопићете се!
А оне одговорише:
– Нећемо, нећемо, ходи ти до нас!
Вилењачица ће на то:
– Како да дођем?
– Ми смо напуниле ногавице облуцима, па смо тако дошле овамо.

Вилењачица стаде скупљати облутке и трпати у ногавице и кад их напуни,
закорачи у море не би ли стигла до њих. Пође мало, али онако отежала од каме-
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ња не могаше доћи донде, већ потону. Кад се она утопи, девојке дотераше кар-
лице до копна, потом се запутише кући. Утераше овце, и краве, и кокоши у дво-
риште, па седоше и спремише себи јела, те се наједоше. И тако чињаху сваки
дан.

Једнога дана пристаде ту лађа на којој беше седам људи. Капетан рече јед-
номе од њих:

– Иди донеси нам неко бравче да закољемо!
Онај човек пође и дође до девојачке куће, па закуца на врата. Девојке га

упиташе ко је он, а он им одговори:
– Имате ли каквог овна за клање, хоћу да га купим!
– Да, имамо – одговорише и дотераше му једног овна, а дадоше му и једну

кутију масла и још га запиташе:
– Колико вас има?

Кад он рече да их је седморица, оне рекоше:
– Данас будите наши гости на ручку!
Човек узе овна и масло, па исприча дружини све како је било и још им ре-

че:
– Данас смо позвани код девојака у госте.
Девојке, пак, заклаше једног овнића, а скуваше пиринча и умесише хлеба,

па спремише пуњено јагње. Кад би око подне, људи покуцаше на врата њихове
куће и девојке им отворише. Изведоше их на горњи бој у гостинску собу, а јело
донеше и спустише украј степеништа, па рекоше људима:

– Ви сад сиђите и узмите тепсију (с јелом), па је носите горе7.
Морнари сиђоше, узеше тепсију и изнеше је на горњи спрат. За то време

њихов капетан се беше загледао кроз прозор, па им рече да упитају девојке има-
ју ли оне мужеве.

Кад их ови упиташе девојке одговорише да немају, а капетан кад чу то, ре-
че својим морнарима:

– Онда их питајте хоће ли да их ми узмемо, а ја за себе хоћу најстарију!
Морнари их упиташе тако и оне рекоше да хоће. Сад капетан узе себи Ал-

туну и ожени се њоме, а морнари се оженише осталим девојкама, само један
морнар остаде без жене. Капетан онда запита девојке да ли би оне потражиле
девојку и за тога морнара, али му оне одговорише:

– Хоћемо, али ми смо имале и седму сестру, само је она сад далеко одавде
и не можемо да стигнемо до ње.

Но, једнога дана дође њихов отац на врата богорадећи:
– Уделите мало од онога што је вама Бог дао!
На то Алтуна рече:
– Дајте том сиромаху пиринча!
Уведоше га у двориште и поставише преда њ чинију пиринча, а на то ће

једна Алтунина сестра овој:
– Ово је мој отац!
– Ако ти је отац, а ти га води у собу где седе људи.

Уђе отац у собу, али нити он познаје њих, нити оне њега. Капетан га упита
да ли има кћери, а он одговори:

– Имам, једну. Раније сам имао седам, али се шест девојака изгубило и
остала ми је само та једна; идем да вам је доведем! – па оде и доведе девојку.

7 Ово стога што мушке госте не служе жене из куће, већ само мушки укућани. А жене послужују
своје гошће и мушкарце из куће кад су у породичном кругу.
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Чим је доведе, узе је себи за жену онај седми морнар, те тако остадоше ту
сви заједно, а оста и отац.

Једнога дана пође Алтуна до перила да се опере и кад се окупа, рече се-
стри:

– Додај ми хаљине да се обучем!
Тад сестра познаде да је то њена сестра Алтуна, па оде оцу и рече му:
– Ова је моја сестра, а и ове друге су све моје сестре!
Отац јој не хте веровати, но она му рече:
– Ако ми се не верујеш, а ти дођи па ћу ти их показати!
Онда отац дође к њима, па запита Алтуну:
– Како се ти зовеш?
– Зовем се Алтуна – одговори она.

Кад он виде да су Алтуна и њене сестре његове кћери, загрли их и изљуби
и још им рече:

– Опростите ми, огрешио сам се о вас!
После тога су сви живели срећно и задовољно. И ја сам тамо био па сам се

овамо вратио, али ми не дадоше баш ништа.
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О БЕДУИНСКИМ ПРИЧАМА

Преводи ових трију прича били су, пре четири године, први плодови рада
започетог с циљем да презентирам једну збирку арапских народних прича запи-
саних на говорним идиомима Арабијског полуострва. Требало је да та књига бу-
де трећи део оног магловитог зборника у настајању о којем сам већ писао у по-
говорима својим дотадашњим збиркама преведених изворних народних прича
из разних крајева арапске домовине – пројекта на којем у нас још увек, колико
се може видети, не ради нико други, али отвореног за свакога ко воли ову врсту
књижевности а бави се арапским језиком и културом.1

Главнина већ објављених прича састојала се од бајки и градских новела са
Леванта и из Месопотамије, где је урбано-рурална култура још у великој давни-
ни стекла извесну превагу над номадском. Желео сам да тим изборима придру-
жим бедуинске приче из постојбине Арапа, где се уз неџдске, говоре хиџаски и
јеменски дијалекти, на којима данас комуницира педесет милиона људи. Већина
тих људи не само што није у стању да се изражава на књижевном арапском јези-
ку, већ га и не разуме ништа боље него што ми разумемо славеносрпски, чешки
или руски. То, уосталом, важи за све Арапе, од обала Индијског до Атлантског
океана, ако нису свршили бар средњу школу.2

Недуго пре тога, донео сам с путовања по Истоку једну већу збирку и не-
колико часописа с укупно сто педесет прича из те регије. Њихови компилатори
сведочили су да су аутентичне. Показало се да већина не задовољава основни
критеријум – записи су били безнадежно контаминирани примесама крутог
књижевног језика које су записивачи уткивали у приче не би ли их „побољша-
ли“. Замењивали су дијалекатску лексику речима из асортимана „чистог“ језика,
„исправљали“ изворну синтаксу и неуморно додавали високопарне придеве ка-
кве казивачи из трибалних средина, нешколовани а несвесно одани верном ре-
продуковању древних приповедних модела, никад не би употребили. Народно
приповедање нигде у свету, без обзира на језик, не мари да једној именици при-
дева више од једног атрибута. Но, жеља ових ентузијаста да своју усмену ба-
штину представе у најлепшем светлу била је јача од вере у њену вредност. Под
дејством те заблуде, од надахнуте усмене прозе до кича нема ни пола корака.

Нећу овде подробно описивати тешкоће које прате сваки покушај да се до-
ђе до новијих аутентичних записа арапских народних прича (већина постојећих
сачињена је руком странаца, углавном у XIX веку). Довољно ће бити ако кажем
да сам се обратио за помоћ водећим арапским фолклористима на разним страна-
ма, истражио – или су то други учинили специјално за мене – библиотеку међу-

1 То су Антологија арапске народне приче, Време књиге, Београд 1994. и Рибарева кћи, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд 1998, свака на преко триста страна, док је трећа, инте-
грални превод мале али знамените збирке Багдадске приче, штампана тек недавно у крагујевач-
ким Корацима, 1–2/2002. Четврта збирка, сачињена од „мрсних“ прича с југа Ирака, треба тако-
ђе да се појави ове године.
2 Иако Арапи тим језиком никада нису говорили, већ на њему искључиво пишу и читају (утоли-
ко то и није њихов матерњи језик), он је једини арапски идиом за који се дан-данас занима наша
осам деценија стара универзитетска арабистика, прогласивши једном за свагда, у духу исламске
догме и панарапске идеологије, да је само тај идиом достојан академског напора – као да је
арапска народна књижевност безвредна према делима арапске класичне ауторске литературе и
као да је могуће изучавати ма који језик и културу без упознавања усмене књижевности која, уза
сву дубину дијалекатских разлика, не само да припада корпусу тог језика, него и чини темељни
део његове изворне, аутентичне класике.
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народне установе Encyklopädie des Märchen (Енциклопедија бајки) у Гетингену,
радове за стране арабистичке часописе завршавао сам позивом свима који имају
квалитетних записа да ми их шаљу ради превођења и истакао сличан оглас на
највећем арабистичком дискусионом форуму на интернету. Крај свега тога, ове
три приче творе више од четвртине квалитетне грађе на дијалектима циљног
подручја коју сам до сада успео сабрати. Верујем, ипак, да презентирање ове
потпуно аутохтоне прозе, непознате у нас а мало познате и другде у свету, ма и
тако скромно по обиму, тражи неколико речи коментара.

Ниједна од три приче не потиче из ноторне бедуинске традиције, али све
три се могу означити као бедуинске приче. Записане су на говорном идиому
Арапско-персијског залива, у престоном граду Катара, од казивача чији су роди-
тељи рођени у номадским породицама, а родитељи њихових родитеља били су
целога живота пустињски сточари.3

Пада у очи суровост извесних модела понашања својствених синовима и
кћерима пустиње. То својство се, у готово неизмењеној форми, сачувало до на-
ших дана, иако су градови у тамошњим земљама постојали пре доласка Римља-
на. Херодот помиње индијске мудраце који су боравили по Арабији и земљама
Леванта, Питагора је боравио у Халдеји и Вавилону; у Гераси, грчкој колонији у
Палестини, током I века по Христу живео је славни Никомах чији Увод у арит-
метику (познатији као Изагога) познајемо захваљујући Боетијевом преводу из
V века. Мека је, између III и VI века, била центар у којем су се надметале мате-
матичарско-мистичарске школе учених туђинаца чије су неке идеје, по свему
судећи, напајале и душу доносиоца исламских светих стихова. О потоњем на-
глом и вишевековном напретку многих арапских градова до почетка другог ми-
ленијума хришћанске ере, развоју астрономије, медицине, филозофије, беседни-
штва и огромном културном наслеђу на писаном, класичном арапском језику –
наслеђу још увек недовољно проученом – не треба посебно говорити. Ипак, из-
гледа да ништа од свега тога није битније изменило нарав пустињских сточара
које, према арапској речи bâdiya – пустиња (од чега даље bedewî, пл. bеdеwîn)
зовемо бедуинима – пустињашима.

И не само да се није изменио бедуински менталитет – нису им се знатније,
током двадесет и више столећа, измениле ни навике. Они су током свих тих ве-
кова живели на свој традиционални начин, од стоке и од пљачке, од гордости
што се држе закона крвне освете и од ноћних прича, уз жар с мангала, о свакоја-
ким чудесима и примерима за поуку. Дан-данас има много оних који се тог сти-
ла живота придржавају колико могу.4 Ствари које су њима смешне нама могу
изгледати простачке; оно што је њима једино часно, нама је некад језиво и суро-
во; оно што је њима важно, нама се може учинити беспредметним; нешто што
се код њих подразумева, човек европске културе не би схватио без детаљних об-
јашњења.

3 Приче су узете из обимне збирке коју је сакупио и под насловом Катарске народне приповет-
ке објавио 1983. године катарски фолклориста Мухамед Талиб Дуејк у оквиру своје докторске
тезе.
4 Пролазећи много пута кроз јорданску пустињу, црну као зифт јер је сва од вулканског стења,
гледао сам тамошње бедуине како у пратњи малих црних паса на том усијаном камену напасају
своје овце и црне козе од чијег руна и кострети ткају црне хаљине и црне черге. Но, не треба ми-
слити да аутомобили и транзисторски телевизори, па и сателитске антене и дизел агрегати нису,
све чешће, део бедуинског живота. С падом мангала у старо гвожђе и бедуинске приче падају у
таму заборава.
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Но, поред многих ствари које би у тим, таквим причама могло открити
стручно фолклористичко око, и поред свега онога у њима што потврђује да сви
људи творе једно бескрајно биће а све људске приче једну бескрајну причу, бе-
дуинскe причe поседују једно својство које их, бар по моме суду, нарочито пре-
поручује. То је неупадљива чињеница да су све, па и најсуровије ствари, испри-
чане једноставно, природно, недужно. У свој својој сировости оне су готово
чедне. Док читамо о жени која се завлачи у камиљу лешину, док несуђене освет-
нике скривене у сепетима кувају, или кад неки јуноша очас закоље двојицу ро-
ђака своје драгане, потом појаше камилу и оде, не осећамо да нам је ма шта од
тих невероватних поступака наметнуто. Све тече тако као да нам није ни страно.
А мора се рећи да нам јесте страно, и то у највећој мери. Шта је посреди?

То је моћ приповедања. Збивања су чудна, али конзистентна и уклапају се
у логички докучиву раван. Добитак и губитак, љубав и мржња, живот и смрт
стоје наблизу. Пустиња је огромна и окрутна, човек је ништаван. Слике су холо-
графске: детаљ и целина су једно. Обострана фатална љубав на први поглед у
другој причи је централни догађај, али прича као да се њиме и не бави – он је
послужио само да се исприча остатак. Свака нежност и питомост је искључена,
приповедање је у највећој мери огољено. Такво, оно се показује као савршено
ефикасно. Стилских украса или нема, или су скривени дубоко у дискурсу. Ни-
шта није лажно. Ово су приче које иду директно на ствар и директно, сместа
нас хватају. Оне се оштро разликују од већине наших народних прича, као и од
сиријско-палестинских или месопотамских градских прича у којима се радња
развија постепено, с донекле предвидљивим следом догађаја, а јунаци комуни-
цирају уз помоћ софистицираних средстава, пуни задњих мисли. Ови, пустињ-
ски Арапи, тиме се не баве. Код њих нема циле-миле! Све се збива одмах, по
кратком поступку, жестоко.

Ролан Барт анализира елементе приче који су структурно нужни – језик,
функцију, радњу, нарацију, приповест – када су на делу „знакови који не изгле-
дају као знакови“. Верујем да би вредело посветити пажњу језику, изразу и, на-
рочито, реченичним перспективама нарације коју срећемо у овим, бедуинским
причама. Очекујем, некако, да би се из тога испилило и нешто што нас прибли-
жава схватању бити приче уопште, па и бити књижевности.

Српко Лештарић


