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Прву књигу изворних арапских народних прича, Литманову збирку 
записану у Јерусалиму на самом крају 19. века, преводио сам у Багдаду 1986, 
где сам том приликом боравио кратко – три месеца и без породице. Уз редовни 
посао, та три месеца била су довољна за израду прве редакције превода збирке 
од око три стотине страна арапског текста, лепо одштампаног на већ давно 
пожутелом папиру, у једном институтском издању које је неоправдано 
заборављено.1 

После година и година безуспешног трагања за записима аутентичних 
прича на „чистом“ народном језику, било је то неизрециво искуство: први пут 
преда мном су се отварали аутентични простори једне богате усмене традиције 
о којој се код нас није знало ништа и која је и другде у свету готово непозната, а 
коју, пре свега, није било могуће наћи верно записану било где у арапским 
земљама. Путујући често по послу у разне арапске крајеве или боравећи дуже по 
престоним градовима, упорно сам трагао за сличним записима, али њих нигде 
није било.  

Поново сам се на дуже време обрео у Багдаду у јулу 1994. и сместа 
кренуо у ново трагање. Срећа ме је послужила и, није много воде протекло 
Тигром, а у једној од четири велике књижаре на Баб ел Шарђи, док сам претурао 
по језикословним књигама, наишао сам на први том књиге Багдадске 
сличице.2Одатле до проналажења и преосталих пет томова написаних руком 
посвећеног старог фоклористе аматера Азиза Џасима ел Хаџије пут није био 
предуг – још једну ми је добавио већ стари познаник књижар, а остале сам 
пронашао у суку књига, на тезгама у Мутенебијевој улици. Та врлудава улица, 
некад резервисана за мање штампарије, папирнице и печаторезнице, од времена 
међународних санкција наводно наметнутих диктаторском режиму, претворила 
се у пијацу на којој су багдадски писци, научници и обичан свет будзашто 
распродавали своје библиотеке – оно што никако није могло да се поједе нити 
обуче.  

У трећем, четвртом и петом тому Багдадских сличица нашле су се 
неколике багдадске народне приче, записане на беспрекорном изворном 
говорном дијалекту, а једна од њих била је преузета из рукописа за чија ћу два 
примерка што се чувају у Музеју Ирака ту први пут дознати: био је то Диван ел 
тафтафилиприче Багдађанки, који је у првој трећини столећа сакупио и дао 
преписати кармелитски монах Анастас Мари ел Кирмили. 

                                                
1Књига ће се појавити из штампе 1994, код тада угледног Времена књиге. Издавач је био одлучан 
да збирци у преводу да наслов Антологија арапске народне приче ,најављујући је као прву књигу у 
предстојећој серији превода изабраних арапских народних прича које ће носити исти наслов, уз 
засебне поднаслове и додате бројеве II, III, итд., али је касније одустао од тог плана. Арапски 
изворник објављен је безмало век раније као научно издање под мало немуштим насловом Modern 
Arabic Tales, byEnno Littmann, Ph.D., volume I, Arabic Text, Leyden 1905, с најавом скорог превода 
на енглески. Но, ни Литман није испунио то обећање – своју блиставу збирку превео је само на 
немачки, и то много касније: Enno Littmann,Arabische Märchen aus mündlicher Überlieferung 
gesammelt, aus dem Arabischen übersetzt und mit Nachwort von Enno Littmann, Leipzig 1935. 
2Azīz Ğāsim al-Ḥağğiyya: Baġdādiyyāt(1967), издање Управе за народну уметност и културу при 
ирачком Министарству културе, чији је поднаслов гласио: Сличице из багдадског друштвеног 
живота и обичаја. 



Сва моја настојања до дођем до реченог рукописа и ископирам га била су 
узалудна. Ирак је, од рушења монархије 1958. и серије војних пучева која је 
уследила под именом великих револуција, био практично у сталном ратном 
стању и најдрагоценији експонати чувани су у подземним бункерима, а од 
избијања рата с Ираном 1980. нису више ни вађени на светлост дана. У 
међувремену, успео сам да из различних извора саберем, преведем и објавим 
најпре једну повећу збирку изворних народних прича из Ирака3, затим још једну 
сасвим малу али значајну, коју беше сакупио др Дауд Салум а његов немачки 
асистент Јирген Елснер (JürgenElsner), који ће касније постати експерт за 
туркичке језике и традиционалну средњоисточну градску музику чија основа је 
арапски макам, превео је 1962. на немачки4, још једну велику збирку 
палестинских народних прича5 и, напокон, сјајну збирку опсцених и шаљивих 
прича из Ирака, која још чека, али чије је објављивање сад већ ваљда на 
видику6.  

Што се тиче Тафтафа, индикативно је било то што је Ел Кирмилијев 
рођак Горгис Авад, и он тада већ часна старина од близу осамдесет лета, навео у 
својој монографији с пописом Ел Кирмилијевих дела објављеној 1966, да је 
Амир Рашид ел Самараи приредио рукопис за штампу. Али, никаквог другог 
трага о томе није било. 

Тако је то потрајало све док се 2009. на арабистичком форуму 
ArabInfoније појавила молба једне асистенткиње с неког од бројних америчких 
универзитета да јој се помогне у прибављању изворних текстова на ирачком 
народном језику, потребних ради наставе. Није била тајна да се, од напада на 
Трговачки центар у Њујорку 11. септембра 2001, у Америци изнебуха почела 
посвећивати силна пажња изучавању арапских говорних дијалеката, нарочито 
ирачког (из разлога, треба ли истицати, првенствено војно-обавештајне нарави), 
а ово је нарочито узело маха после америчке окупације Ирака 2003. Како сам 
имао под руком скениране изворе за своју другу књигу арапске народне приче, 
послао сам јој неколико прича и обећао још, ако жели. Наредног дана јавио се 

                                                
3Рибарева кћи, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998.  
4Цела збирка објављена је у крагујевачким Корацима, 1–2/2002, 65–88. 
5Златни скиптар и друге приче – палестинске народне приче, Службени гласник 2014. Мада се 
енглески превод појавио чак дванаест година пре него што су аутори успели да објаве изворни 
арапски текст (Ibrahim Muhawi and Sharif Kanaana: Speak, Bird, Speak Again. University of 
California Press, Berkelеy, Los Angeles-London 1989), српски превод урађен је према аутентичном 
арапском изворнику: Ibrāhīm Muhawwī – Šarīf Kanā‘ina: Qūl yā ṭēr.Nuṣūṣ wa dirāsa fī al-ḥikāya al-
filasṭīniyya, Mu’assasa al-dirāsāt al-filasṭīniyya, Beirūt 2001. Тај арапски оригинал убрзо ће 
доживети да буде уврштена у обевезну литературу у палестинским гимназијама, затим да је 
хамасовска власт забрани и заплени, а онда, после великих протеста, да ипак буде враћена у 
школе. 
6До њене копије дошао сам уз несебичну помоћ свог познаника Улриха Марцолфа (Ulrich Marzolph) 
из гетингенског иститута Encyclopädie des Märchens, где се чува један од ретких сачуваних 
примерака.Збирка доноси записе који су настали 1899. године, приликом откопавања Вавилона, а 
сакупио их је немачки оријенталиста Бруно Мајснер (BrunoMeißner). Изворник је критички 
приређен у латиничној транскрипцији, читљивој само ретким стручњацима,и објављен у Лајпцигу 
1903. под насловом Neuarabische Geschichten aus dem Iraq, с преводом на немачки и глосаром 
дијалектизама. Осим тада на немачки и сада на српски, збирка није превођена, нити је у ма ком 
виду икада објављена у некој арапској земљи.Њен оригинал сам убрзо потом „вратио“ на арапско 
писмо са свим дијалекатским арапским словним знацима и он се од 2013, за оне који познају 
ирачки говорни језик, може читати међу другим изворницима на мом вебсајту 
http://srpkolestaric.com/.Скенирани снимак Мајснеровог оригинала у немачкој транскрипцији 
појавио се недавно на интернету, уз преводе три или четири причице на холандски, али је био 
тако неуређен да је практично неупотребљив. 



преко форума либански колега с библиографским податком који само што ме 
није бацио у несвест: показало се да је Диван ел тафтаф објављен шест година 
раније – још 2003. у Бејруту!7 

Недељу или две касније Тафтафје био на мом столу. Превођење сам 
започео одмах, али је наставак рада на њему из разних разлога морао да сачека 
још неколико година. Овом приликом предајем је у руке читаоцима, у нади да 
ће, као већ шеста збирка изворних народних прича, преведених на српски с 
арапских говорних дијалеката, наћи свој пут и до њихових срца.8 

 
* 

 
Мада је Тафтаф, као и Литманова збирка, штампан у једној више-мање 

научној едицији, разлике међу њима су видне. С једне стране, Литман је своје 
лајденско издање изворника снабдео само кратким поговором на енглеском и 
крајње сведеним садржајем, док је Самараи своје опремио обимним критичким 
апаратом: прештампаним текстом Ел Кирмилијеве уводне најаве, пописом свих 
прича с насловима, немалим бројем напомена преузетих из Ел Кирмилијевих 
оригиналних бележака, детаљним описом оба оригинална рукописа с уоченим 
међусобним разликама, описом типичног почетка и завршетка прича, обимним 
факсимилом – исечком од десет страна из оригинала, сопственим предговором 
на око двадесет пет страна и обиљем фуснота у којима разјашњава мање познате 
речи из народног говора, описом свога рада и, на крају, библиографијом. С 
друге стране, док ће озбиљни научник Литман касније, у преводу своје збирке 
на немачки, штедро надокнадити недостатак критичког апарата уз издање 
изворника, Ел Самараијеве „разјаснице“ у већини се своде на бескрајно и 
савршено излишно понављање „тумачења“ обичних, па и најфреквентијих речи 
из народног говора и приказ њиховог „исправног“ писања на књижевном 
дијалекту, због чега би се број његових фуснота мирно могао свести са неких 
десет хиљада на можда три стотине, или, у најбољем случају на петсто.9 

Осим тога, Ел Самараи у појединим својим коментарима уз приче и у 
самом предговору демонстрира темељно несхватање функције „женских“ прича. 
Он то чини пре свега кроз неодобравање тзв. опсцених израза који се повремено 
наводе у изворнику. Тако, он у предговору пише: „У појединим причама 
наилазимо на потпуно отворено изражавање, које причама не додаје никакву 
вредност. Сматрао сам да су ти изрази нападни, јер је савршено јасно да су 
приче из збирке жене причале деци, а није логично да жена у таквој ситуацији 
наводи опцене изразе, јер је она по својој нарави стидљива, подложна 
традиционалним друштвеним нормама и строгоћи верске поуке, услед чега се не 

                                                
7Dīwān al-taftāf aw ḥikāyāt baġdādiyyāt, Al-dār al-‘arabiyya li-l-mawsū‘āt, Beirut 2003. Приређивач 
је био исти онај Амир Рашид ел Самараи (‘Amir Rašīd al-Sāmarrā’ī), чије је име једном давно 
наведено у библиографији Ел Кирмилијевих дела. Ускоро ће се из начина обраде показати да је 
Самараи, заправо, започео рад на приређивању Тафтафа па га прекинуо, а онда довршио 
неколико деценија касније и напокон објавио, али у Либану. 
8Уз то, из истог корпуса арапске народне традиције на издавање чека и збирка 
месопотамскихизворних народних песама за сасвим малу децу (успаванки, ташунаљки, цупаљки 
и сличних) под насловом Лађе мога срца по жедној води плове, са огледом о жанру. 
9Он се ту,осим на сопствено познавање лексике, често позива на два позната речника багдадског 
говорног дијалекта. Први је ‘Abd al-Latīf Ṯinyān:Qāmūs al-awām fī Dār al-salām, Dār al-šu’ūn al-
ṯaqāfiyya al- ‘āmma, Baghdad 2001, a други Al-šayḫ Ğalāl al-Ḥanafī al-Baġdādī: Mu‘ğam al-luġa al-
‘āmmiyya al-baġdādiyya, у три тома код три разна издавача при Министарству за културу, 1978, 
1982. и 1993. (трећи том закључно са словом zāy). 



може очекивати да једна савесна жена, васпитавајући млада поколења и учећи 
их реду, преваљује преко уста непристојне речи и изразе пред децом, која се још 
налазе у фази душевне чистоте. Зато сам такве речи и изразе изостављао, а на 
њиховим местима остављао празнине с неколико тачкица, уз напомене у 
фуснотама да се ту наводи срамотна реч, да би читалац знао да је ту део текста 
изостављен.“10 

Оваква здушна апологија „лепих народних обичаја“ и „узвишености духа 
исправних верница“ може некоме бити дирљива, али она ипак показује 
елементарно неразумевање смисла прича које су се, с мање или више 
отворености у начину изражавања, причале на женским поселима у Багдаду у 
Ел Кирмилијево време (mağālis al-niswa) с јасно еманципаторском и 
катарзичном функцијом.11 

Тако, у Тафтафу нема ни једне једине приче у којој се бар једном не 
спомиње облигатан полни акт у првој брачној ноћи, врло често се наилази и на 
израз да је момак „узео девојци част/невиност“, а није реткост ни да се изричито 
именује сама радња, уобичајеним народским глаголом. Штавише, у неколико 
наврата најдиректније се спомиње и мушки полни орган, од тога једанпут чак 
као узрок полног узбуђења девојке, и чијем призору она неће одолети. Ово 
повремено одсуство еуфемизама и употребу „отворених“ израза не налазимо 
свугде у женским причама напросто зато што су их записивачи, или потоњи 
редактори, увиђавно испуштали. Али, ти изрази због своје спонтаности ни у 
једном часу не остављају утисак простоте и директно су повезани с 
ослобођеношћу времешних приповедачица од друштвених уза, које иначе важе 
за сваку вербализацију табуизираних тема каква је полно понашање или 
именовање полних органа.12 

Мимо таквих примера у женским причама, сексуалност се потврђује 
посредно и симболички, кроз прећуткивање, па и порицање. Разуме се да у 
причама које пред спавање баке причају деци такво причање није имало места, 
али у овим причама, које су играле важну друштвену улогу на женским 
скуповима сасвим је други случај. Ту се приповедање, у атмосфери узајамног 
поверења казивачица и жена слушалаца, пречишћавало и згушњавало у 
колективно животно искуство, које се преноси с колена на колено, при чему је 
језик еротике постајао језик индивидуалне и колективне слободе. Била је то 
тежња да се што смелије продре у скривене стране свога бића да би жене на 
поселу, суочене с истинитим и природним, и саме постале слободније, 
природније и јаче. Слободно изражене еротске жеље ослобађале су од еротике 
као притиска и ћутања о забрањеном, а жена је у себи, уз њихову помоћ, 
                                                
10Тако, у фусноти уз једно место у 38. причи, где се спомиње да младожења о момачкој вечери 
води своје пајташе у јавну кућу о свом трошку, он истиче да таквог обичаја никада није било већ 
да је то измишљотина казивача. Али у 49. причи, објашњавајући један ређи термин чије је 
значење управо бордел, напомиње да су бордели у Багдаду били груписани око Трга Ел Мејдан, 
на крају Рашидове улице и да су та места, као што је општепознато, јавно пословала све до 
поткрај педесетих. 
11Потреба да се сексуалност изрази кроз причу препознаје се као моћан социјални мотив, између 
осталог јер на овом концепту почива полна сегрегација у арапско-исламском друштву. 
Сексуалност је витални ресурс, који, када се правилно користи (тј. у складу с владајућим 
традиционалним нормама), води напретку и постизању породичних циљева према спољњем 
свету. Али,директно алудирање на голотињу и оно што долази после свлачења, казивачица 
нипошто не би изрекла да је међу слушаоцима било деце, илинеудатих женских особа. Уп. 
Златни скиптар и друге приче (Службени гласник 2014, 336). 
12На сличну појаву указује и Вук када пише да су наше народне поскочице „готово све тако 
срамотне да их осим кола не смије нико ни поменути, а у колу их нико за срамоту не прима“. 



утврђивала филозофију свога женског бића. Јер, док је етика у народним 
причама, мушким као и женским, одржавала националну свест, еротика је 
представљала трајну свест о обнови народа и легитиман позив на ту обнову.13 

 Истовремено, локална култура врло је толерантна према укључивању 
осталих интимних телесних функција у свакодневни говор и разговор, па се 
помињање радњи повезаних с телесним пражњењем погдешто користи за 
грађење хуморних ефеката.14 

Приређивач, на основу једног сегмента из рукописа, констатује да је Ел 
Кирмили лично охрабрио преписивача да без зазора наводи и опсцене речи и 
изразе и, чудећи се, оставља то питање без одговора. Утолико више зачуђује и, 
усудио бих се рећи, усхићује врхунска обзирност с којом је честити Ел Самараи 
приступио огромном и врхунски закучастом послу на приређивању Ел 
Кирмилијевог рукописа Тафтафа, ништа не пропуштајући да наведе (осим 
прибегавања уљудном решењу с тачкицама), па чак ни ознаке с редним бројем у 
угластој загради на прелому страна из изворника.15 

Као што видимо, приређивачева заслуга нипошто није мала. Он је с 
великом пажњом преписао текст с рукописа (чије је рашчитавање паклени 
посао), не остављајући места готово ни за једну шампарску грешку, и сигурном 
руком вокализовао све важније речи, јер су готово све иначе биле записане без 
вокализације. Тај податак, чији значај могу разумети само они који су упућени у 
тајне арапског писма, открива нам да би свак ко чита текст а не познаје до у 
танчине локални дијалекат, могао хиљадама пута бити доведен у сумњу око 
правилног изговора тих речи, а десетинама или стотинама пута и око њиховог 
тумачења. Сваки пут Ел Самараи је скретао пажњу на недоследности у заплету, 
покојем имену или нарацији, што се у усменој предаји не догађа тако ретко. 
Штавише, на много места је указао и на мање грешке преписивача и повремене 
субдијалекатске недоследности, где је уочио мешање градске лексике с оном из 
бедуинских говора, што се обично догађало онда када казивачица није била 
давнином грађанка. 

Ел Самараи пред крај предговора напомиње да се морао одрећи 
приређивања читавог низа стихова, јер их није могао рашчитати. Стихова, 
иначе, у причама зачудо нема, и податак о стиховима односи се само на две 
завршне „приче“ из збирке, 53. и 54, од којих прва заузима око једне шестине 
укупне грађе, а потоња мало више од једне педесетине. То, заправо, уопште и 
нису приче већ подробни описи локалних багдадских обичаја с почетка 20. века, 
од којих су неки поодавно избледели, али се добар број и очувао до данас. Прва 
говори о просидби, веридби, о веридбеним даровима, свадби и свадбеним 
даровима, накиту и кићењу младе, девојачкој спреми, намештају за младенце, са 
мноштвом обредних песама и молитава намењених за те прилике, све до 
обрезивања дечака и талисманима у чијој производњи учествују нуспродукти 
обрезивања, а друга о сахрани кад ко умре и пратећим церемонијама.  

                                                
13Ово није тешко упоредити с тзв. мушким причама, наиме, оним њиховим сегментом који се 
бави управо полним радњама. 
14Шаљиве приче скатолошког карактера заузимају замашан део и у збирци Мрсне приче (БИГЗ 
1986) коју је приредио Душан Иванић од грађе што ју је по јужнословенским крајевима сакупио 
аустријски фолклориста нашег порекла Фридрих Краус (Friedrich S. Krauss) и објавио у 
Лајпцигу у девет свезака од 1904. до 1912. године. 
15Уосталом, чак је и Мајснер, у изворнику чије јединствене збирке се редовно каже попу поп а 
бобу боб, у преводу прибегавао „елегантнијим“ решењима из домена латинске лексике за називе 
полних органа и радњи, остављајући тек погдешто „сирово“ – углавном за пратећи дијалекатски 
глосар. 



На самом крају предговора приређивач нам скромно саопштава своје 
мишљење о зборнику који нам предаје: „На крају, да кажем да су ове приче део 
ирачке фолклорне баштине и да се не могу узети као савршен оквир већ више 
као верна представа једног менталитета, или једног одређеног друштва.“ 

 
* 

Анастас Мари ел Кирмили рођен је 5. августа 1866. у Багдаду, под 
именом Бутрус ибн Џебраил Јусуф Авад. Отац му је био хришћански досељеник 
из Либана, а мајка Багдађанка. Имао је четворицу браће и четири сестре. 
Основно образовање стекао је у школи Кармелитских отаца и матурирао 1882. у 
Багдаду. Године 1886. одлази у Бејрут, где на Језуитском колеџу предаје 
арапски језик, учи латински и старогрчки и студира француску књижевност. 
Путује у Белгију, затим у Француску, да би у Монпељеу наставио студије 
теологије и филозофије. Замонашио се 1894. под именом Анастас Мари ел 
Кирмили, да би у повратку у завичај обишао Шпанију, а по повратку у Багдад 
преузима управу над школом Кармелитских отаца, где предаје арапски и 
француски. Турци га током Првог светског рата осуђују на двогодишње 
прогонство због борбе за наставу на арапском језику, а он још пре тога оснива 
чувени часопис Језик Арапа и у њему објављује радове многих младих и 
старијих арапских писаца и интелектуалаца, подстичући их да обраде 
разноврсне теме из домена не само језика, већ и обичаја, ношње, племенског 
живота у пустињи итд. Сарађује у бројним књижевним и научним часописима, 
где објављује око хиљаду три стотине краћих радова.16 

Ел Кирмили наставља да предаје и пише до смрти, 7. јануара 1947. 
Чувени су књижевни салони у његовом дому, на којима се сваког петка 
окупљало све што је мислило и имало шта да понуди јавној речи у тадашњем 
Багдаду. Сахрањен је поред западних двери Латинске цркве у Багдаду, где је 
последњих година живота седео изјутра током летњих месеци, а о годишњици 
његове смрти ни дан-данас нема ирачког часописа нити дневног листа који му 
не би посветио пригодан чланак. 

Уз матерњи арапски, перфектно је познавао три страна језика, 
француски, латински и старогрчки, а преводио је с још девет: сиријачког, 
хебрејског, сабејског, амхарског, персијског, турског, италијанског, шпанског и 
енглеског. Био је члан више академија и научних установа у арапском свету и 
ван њега: Академије наука у Дамаску, Краљевске академије за арапски језик у 
Каиру од њеног оснивања 1933, оснивач је Академије за арапски језик у Багдаду 
заједно с Мааруфом ел Русафијем, био је члан Немачког оријенталистичког 
друштва, Женевске академије и носилац многих медаља, ордења и других 
признања. 

Богата Ел Кирмилијева преписка с арапским и европским научницима и 
књижевницима укључује и таква имена каква су били, да споменемо само нека, 
Џирџи Зејдан, Махмуд Тејмур, Селама Муса, Меј Зијада, затим Х. А. Гиб, Луис 
Масињон, Мис Е. Стивенс (позната касније под именом Лејди Дроуер), Х. Џ. 
Фармер, аутор књиге Музичка историја Арапаитд.17 

                                                
16Тако, рецимо, Ел Ханефи у уводу дела Багдадски певачи указује да га је Ел Кирмили навео да 
ту материју проучи и о њој напише своју познату књигу у којој је сачувао од заборава не само 
многа значајна имена већ и описе њиховог певања, наступе и многе стихове. 
17Сва та преписка чува се (или се чувала) у установи која се до 2003. звала Садамова кућа 
рукописа, а Горгис и Михаил Авад приредили су и издали део Ел Кирмилијеве преписке у две 



Немогуће би било пописати све Ел Кирмилијеве књиге, којих има око 
педесет, од чега су неке и двотомне, па ћемо навести само неколико: Грешке 
старих језикословаца, Рађање арапског језика, његов раст и сазревање, 
Арапски новац и нумизматика, Багдадске народне песме, Народне пословице из 
Багдада и Мосула, Језичке занимљивости у бедуинској поезији, Багдадски 
споменици, Језидити, Историја Курда, Арапске религије,Библиографија 
рукописа који се чувају у Кармелитском самостану у Багдаду (на преко 1000 
страна), Помоћник (недовршени речник). Неки рукописи су и изгубљени, мада о 
њима постоје подаци, као Арамејске туђице у арапском језику, Персијске 
туђице у арапском језику, Латинске туђице у арапском језику, Грчке туђице у 
арапском језику и други. 

 
* 

 
Диван ел тафтаф у рукопису запрема 496 страна и преписан је у два 

примерка, а Ел Кирмилијева уводна реч гласи: „Ове приче записане су према 
казивању жена муслиманки, а у Арапа се за онога ко их од њих записује каже да 
је тафтаф, или мутафтиф. Сакупио сам их на изворном народном багдадском 
говору, да бих им сачувао рухо у ком су ткане и ради тачног бележења 
багдадског муслиманског народног говора.“  

На наредној страни он додаје: „Ја, отац Анастас Мари ел Кирмили, још 
од повратка из европских земаља у свој родни Багдад настојао сам да сакупљам 
народне приповетке на њиховом народном, бедуинском и муслиманском 
говору. Када ми се сакупило довољно грађе, платио сам једном професионалном 
писару да ми их препише читко и тако сам добио овај рукопис, а народне 
пословице хришћана и њихове приче, као и приче Јевреја, сабрао сам у другу 
књигу. Ову пак насловио сам Диван ел тафтаф и она је преписана 1933. 
године.“18 

На четвртој страни првог рукописа Ел Кирмили, под насловом Користи 
од ове књиге – једина белешка које у другом рукопису нема – наводи: „Када сам 
дао на преписивање ову књигу, 1333. године по хиџри, што одговара 1914. по 
западном календару, плата доброг писара износила је једну меџидију или 20 
гроша. Желео сам да ми верно препише и запише оно што чује од муслиманки – 
својих рођакиња, своје супруге, мајке, тетака по оцу и мајци и других и да 
ништа не изоставља.“  

Име преписивачево нигде се не наводи, једино се поређењем двају 
постојећих рукописа може потврдити да их је исписала иста рука, други по 
завршетку првог, преносећи верно и коментаре које је Ел Кирмили додавао на 
маргине приликом ишчитавања првог рукописа. И мада се из Ел Кирмилијеве 
уводне речи, а нарочито из његове белешке под насловом Користи од ове 
књиге, може закључити да је део грађе сакупио сам преписивач, није могуће 
поуздано утврдити које је приче записао сам Ел Кирмили, а које од њих 

                                                                                                                                       
монографије: Ел Кирмилијева преписка с Ел Алусијем (Бејрут 1987) и Преписка коју су 
размењивали Ел Кирмили и Тејмур (Багдад 1974). 
18Чињеница да је Ел Кирмили чак на два места апострофирао „муслимански“ говор показује да 
је желео да укаже на немале разлике у говору багдадских муслимана на једној и хришћана и 
Јевреја на другој и трећојстрани, а додатном атрибуцијом „бедуински“ истиче блискост говора 
градског муслиманског живља с говором околног становништва села и пустиње, које се убрзано 
досељавало у престоницу. 



преписивач.На последњој страни наведена је година: 1333. по хиџри, односно 
1914. по хришћанском календару.19 

Ел Кирмили је подстакао преписивача да заради понудивши му наведену 
плату по свесци од 20 листа формата 20,5х14цм, при чему је свака страна имала 
да садржи 20 редова. О томе он пише: „И преписивач је стао записивати разне 
врсте прича које се казују на женским поселима у свакој кући [...] па је тако 
настала ова збирка најдрагоценије грађе што се преноси женским језицима у 
Багдаду, а начин казивања тих прича по својој нарацији, дијалекту и изговору 
речи, осликава менталитет особа које их проживљавају и које ту говоре о 
народном моралу и обичајима на најфинији начин. Та уметност позната је у 
Европљана под енглеским називом folklore, где folk значи народ, а loreзнање.“  

Из свега овога јасно се види да је Ел Кирмили започео бележење прича 
које ће ући у Тафтаф и пре 1914. године и да је на уму имао управо 
фоклористички рад. Ел Самараи тим поводом указује на чињеницу да је 
Тафтаф вероватно прва арапска књига која се бави фолклором, макар што она 
неће бити довршена још готово двадесет година – важно је да је још у оно време 
скренула пажњу на ову врсту истраживања, које дотад није наилазило ни на 
какву позорност арапских интелектуалаца. 

Нажалост, мада је културна Европа још у 18. веку, па и раније, показала 
велико интересовање за усмену народну баштину, а током 19. века и, нарочито у 
освит fin de siecle, развила завидну активност на изучавању језика и записивању 
и публиковању усмене традиције народа у својим колонијама, тај замах 
фолклористике нагло је опао уочи Првог светског рата, а на Арапе није извршио 
готово никакав утицај. Ни Ел Кирмилију и његовој књизи, која ће, уосталом, на 
објављивање чекати још пуних седамдесет година, дуго није пошло за руком да 
код својих сународника пробуди занимање за записивање аутентичне народне 
приче. 

Разлози за то су вишеструки, а један од главних скрива се у томе што је, 
услед раног раскола између арапског књижевног и народног језика уведена 
забрана писања на народном језику. Она, практично, живи и данас да би се 
очувала идеологија панарабизма. Томе доприноси непогодност арапског писма, 
иначе савршено компатибилног с граматиком књижевног стандарда (и лаког за 
писање а тешког за читање), за бележење типолошки различитих дијалекатских 
варијаната језика. Тако је цели корпус говорних дијалеката био силом одбачен и 
презрен и он је то, у великој мери, и дан-данас. У њој прозиремо познату 
предрасуду о бићу једног чистог језика, било да је настао (као у неким 
друштвеним срединама и временима) од говора аристократије или грађанског 
сталежа, било, као у нашем случају, од говора свињара и говедара, било од 
говора камилара и овчара, као у случају Арапа, који, почев од неког часа, стоји 
високо изнад пучких говора, а неук народ неправилно га употребљава и квари.  

Та идеја била је међу Арапима присутна једнако као и међу другим 
народима. Али, међу Арапима она преовлађује и данас.Штавише, ова 
квазипросветитељска представа о „чистом“ језику и „исквареним“ пучким 
говорима нигде на свету није добила чвршћу подлогу, захваљујући ореолу 

                                                
19Први примерак рукописа води се под бројем 937, а други је заведен у рукописној 
заоставштини под бројем 1580 и разликује се, више-мање, само утолико што наслов Диван ел 
тафтаф на њему има додатак –или приче Багдађанки и уписан податак да је реч о препису с 
првог рукописа, а недостаје страна с текстом белешке Користи од ове књиге.Стране од 401. до 
краја рукописа, заправо апендикс који заузимају описи обичаја,нису овде преведене – нека то 
остане за неку другу прилику или ког другог преводиоца. 



светости целокупног језика Објаве и, дакако, запрећеним казнама које се 
„револуционарно насиље“ нипошто није либило да изврши. Ауторитарна и 
догматска по својој бити, ова идеологизација оставила је видне и трајне 
последице на бићу арапског језика, а следствено томе, и на укупној културној 
продукцији.20 

Разлике између ма ког арапског говорног варијетета и писаног језика 
нису увек много веће од разлика између народних говора југоистока Србије и 
стандардног српског. Две битне разлике ипак постоје: прво, за српски језички 
стандард узет је, као што је чињено и у другим европским земљама, један 
релативно развијен и перспективан живи говор и, друго, сваки од српских 
дијалеката може се лако писати постојећим српским писмом, бар уз додатак 
(или испуштање) једног или два словна знака, што не ствара велики проблем. На 
другој страни, видели смо да се арапским писмом живи арапски говори не могу 
лако ни тачно бележити, а идиомом који је скован да би постао стандардни 
арапски језик никада се није трајно служио ниједан Арапин. Као говорни идиом 
тај koiné и данас се користи само у врло званичним приликама. С друге стране, 
књиге на „народном језику“ до пре неколика десетлећа нико није ни помишљао 
да пише, па се и данас оне ограничавају на поетска и сценска дела и дијалошке 
пасаже у романима.21 

За разлику од арапске културе која се мучи са сопственим језичким 
стандардом старим дванаест или тринаест векова, европске су тек недавно, пре 
три или четири стотине година, извеле своје језичке револуције, сачекавши 
много погоднији час и свргавајући махом туђинске стандарде. Управо у време 
кад је Европа доживљавала ренесансу, Арапи су (као и балкански хришћани) 
доживели инверзију тока историје. Док је Европа после реформације чинила 
прве крупне кораке на путу ка стандардизацији језика, Арапи су живели у 
најдубљој културној помрчини.  

Отуда су Арапи писање говорним језиком вековима осуђивали као 
бласфемију. Књижевност на говорним идиомима била је потцењена и 
непризната, али отпорна. Као какав дух из чаробне лампе, она је дане проводила 
у сну, а будила се и разрастала тек кад се на небу појаве месец и звезде, када се 
пале логорске ватре пред бедуинским чергама и када градска деца полазе на 
спавање. 

Попут дијалеката на којима је живела, та књижевност се мењала и 
обнављала. Древним митовима и архетипским сликама, обично самониклим у 
конкретној култури, придруживали су се, с времена на време, нови сижеи и 
мотиви, долазећи и с највећих даљина земаљског шара. Бајке су највећи светски 
путници, јер нуде визију живота каквим волимо да га замишљамо, живота 

                                                
20Овај проблем је у арапском случају додатно искомпликован читавим низом фактора: 
уздизањем куранског језика на пиједестал свете божанске Речи, проглашавањем за јерес сваког 
настојања да се језик Курана достигне и, самим тим, надмаши, географским ширењем одраније 
дивергентних говорних дијалеката разних арапских племена током великих освајања почев од 
прве трећине 7. века и мешањем окупатора с аутохтоним народима у освојеним земљама, 
првенствено тако што је за децу дошљачких господара ожењених локалним женама матерњи 
језик био локални језик. 
21 Познати либански професор Фрејха у књизи О арапском језику и неким његовим проблемима, 
пише:  „Ми смо народ двојезичан; ми мислимо, говоримо, певамо, мрмљамо своје молитве, тепамо 
својој деци, шапћемо у ухо вољеним бићима, споразумевамо се с ким желимо и псујемо с ким нам 
је воља на једном изговорљивом, пријатном и течном језику који не спутава мисао и не иште 
труда. [...] У својим званичним наступима пак ми морамо да говоримо језиком једног минулог 
поколења.“ (Anīs Freyḥa: Fī al-luġa al-‘arabiyya wa ba‘ḍ muškilātihā, Beirut 1980). 



измештеног иза границе коју стварност не може да прекорачи, на којој се 
спотиче.  

Али, нагло и неочекивано, с технолошким чудима која је донео 20. век, 
доба у којем се увече причају бајке стигло је до свога краја. У освит трећег 
миленијума хришћанске ере пустињски каравани хрле у прошлост, огњишта у 
градским кућама су електрична, а под сточарским шаторима керозинска, ако већ 
уз чергу није постављен електро агрегат. Данас и арапска градска деца и 
бедуини пред спавање гледају телевизијски програм и крстаре интернетом.  

Делећи судбину већине других таквих књижевности, арапска усмена 
књижевност поуздано нестаје у магли будућности. За сразмерно мали део тог 
огромног приповедног фонда знамо да је сачуван од заборава у свом изворном 
облику. Због тога књиге попут Тафтафа у арапском свету готово да и не 
можемо наћи. Чак и данас, када се, под утицајем модерних етнолошких, 
културолошких и лингвистичких изучавања, дијалектологији и фолклорној 
баштини и у арапском свету поклања већа пажња, могу се наћи само научна 
издања у којима записи „народних умотворина“ чине документарни материјал.22 

Као што видимо, први веран арапски запис усмене прозе, сјајна Ел 
Кирмилијева збирка, сачињен је руком тог зачетника арапске фолклористике, 
двадесетих и тридесетих година 20. века и остао је необјављен такорећи до јуче. 
Овоме треба додати и податак да су већи део сличних записа сачинили странци 
крајем 19. столећа, а чак и савремени записи арапских фолклориста, који се 
срамежљиво јављају почев од шездесетих наовамо, објављују се тешко и 
искључиво у научним едицијама недоступним ширем читалишту.23 

 
* 

 
Све до средине последње деценије 20. века наша култура није имала 

увида у арапски начин народног приповедања преко директних превода, јер се, 
судећи бар по видљивим резултатима, нико није озбиљније занимао за 
изучавање арапских говорних идиома, а још мање за народну књижевност која 
се на њима развијала. Но, она је на њима живела бар три или четири хиљаде 
година и, мада посредно, столећима је снажно утицала и на развој наше усмене 
традиције.24 

Питање аутентичности језика и стила од круцијалног је значаја за сваку 
збирку традиционалне, усмене књижевности. Од времена када је Арне израдио 
свој иницијални списак типова бајки, а Проп у својој Морфологији бајке 
декодирао њену структуру и свео је на ограничен број функција доказавши да су 
                                                
22 Углавном су то пословице, загонетке и, каткад, поезија која подсећа на стихове наших 
сељака-песника. Бајке су мало записиване. Ни у једној арапској књижари, ни библиотеци, никада, 
током тридесет и више година, нисам нашао ниједну књигу бајки записаних на говорном арапском 
језику а намењену широком читалишту.  
23У најновије време охрабрују индивидуални покушаји неких ентузијаста да записују и у стручним 
часописима публикују народне приче, али записи у њима и даље су углавном рађени нестручно и 
неуједначено. Краћи записи пак, ако се већ не штампају у неком специјализованом часопису, 
морају најпре бити преведени на књижевни језик, чиме потпуно губе језичку аутентичност. 
24 „Постоје бар два научна разлога за ближе упознавање арапске народне књижевности. Један 
проистиче из познате чињенице да је наша култура више векова била изложена оријенталним 
утицајима, па се трагови тих утицаја могу пронаћи и довођењем у везу наше и арапске народне 
књижевности. Други разлог тиче се улоге арапске народне књижевности у евроазијском 
контексту. Пошто потиче са простора где се много векова развијала цивилизација и где су се 
укрштала културна струјања Азије и Медитерана, може се очекивати да је бар у неком делу 
учествовала у памћењу и преношењу древног усменог наслеђа.“ (Раденковић 1988:113–114). 



све бајке света устројене на исти начин, наметнуо се закључак да се без 
изучавања стила приповедања не може одговорити на кључно питање: откуда то 
да једне бајке имају а друге немају високу естетску вредност упркос томе што 
све имају исту структуру?25 

Тиме је напокон победио став да, у крајњем, све зависи од стила као 
семиотичког израза конкретног жанра, од обраде појединости, талента 
приповедача. Другим речима – од језика.26 

Због тога и Ел Кирмилијев Тафтаф спада у оне збирке грађе које се могу 
узети као релевантне за сваковрсне активности које такве приче могу подстаћи: 
за меродавно научно истраживање, као и за наслађивање лепотом древног 
начина приповедања који је у њиховим оригиналима потпуно сачуван. Остаје 
нам да се надамо да је он у критичној мери сачуван и у овом српском преводу. 

Свака прича започиње истим клишеом у значењу „било једном“ и свака 
се завршава на исти начин, реченицом „и ми смо били код вас па смо се 
вратили“.27 

У причама се срећемо с ликовима познатим и из наших бајки – јуначним 
најмлађим сином, завидљивом браћом и сестрама, добром и злом бабом, 
царским и трговачким синовима, џинима, дивовима (који се, по својим 
особинама често приближавају змају из наше усмене традиције), а које покрећу 
на акцију некад уобичајени а некад, бар за наше народне приповетке, 
неуобичајени подстицаји, од стицања блага, преко напрасног заљубљивања, до 
преотимања мужева и жена. Прича се не упушта у подробније осликавање 
ликова, нити у логичко разјашњавање збивања, њен ток заснива се на веровању 
да је све тако могло и морало бити, укључујући и бескрајна путовања „од краја 
до краја“ и „преко седам мора“ и обавезну помоћ оностраних сила. У сваком 
случају, како прича иде крају, и како јунак приче све више доказује своју 
одлучност да допре до жуђеног циља, тако се све више сламају силе зла и 
правда обично на крају бива задовољена.28 

Међу овим упадљивим сижејним и мотивским сличностима поменимо и 
једну разлику која се тиче форме. Није тешко уочити да се казивање у Ел 
Кирмилијевим багдадским причама – а тако је и у другим збиркама изворних 

                                                
25 Фински фолклориста Арне (АnttiAarne) објавио је своју класификацију мотива 1910. Његово 
дело развио је и допунио амерички научник Томпсон (Stith Thompson) 1961. и отада је у 
употреби тзв. Арне-Томпсонов систем или индекс у шест томова са 2500 основних заплета и око 
40.000 мотива – бројеви који се нипошто не могу сматрати коначним, поред тога што се и не 
уклапају у разне етничке гране, као што су турске или кинеске. Своје славно дело Проп 
(Vladimir Propp) је објавио на руском 1928, али је оно освојило свет тек шездесетих, пошто је 
књига преведена на енглески. Модерни следбеници Проповог учења називају ове функције 
наратемама. 
26 Уп. Ђурић 1977:33. 
27Ирачки арап. ihnāk me-hnāk. И завршетак: činnā ‘idkum wi ğiēynā. У преводу прича оба клишеа 
су изостављена. 
28Полазећи од Бенјаминовог концепта чистог језика, овде је битно уочити да су народне приче 
пре свега метакомуникативне и у великој мери записиве у одређеном облику писаног језика – да 
није тако питање је да ли би биле преводиве. Теоретичар превођења Ибрахим Мухави у свом 
есеју „Towards a Folkloristic Theory of Translation“ износи занимљиву мисао да између 
приповедног перформанса и превода народне приче постоји нека врста еквиваленције: „Превод, 
како га ја овде схватам, није једноставан интерпретативни оквир, већ перформанс који обухвата 
у себи потребни број интерпретативних оквира. [...] У превођењу усмено постаје писмено, док 
се новостворена писана верзија фонички поновно претаче у слуху у свој усмени дублет.“ 



арапских народних прича – неупоредиво више ослања на дијалог, а мање на 
препричавање догађаја него у српским причама.29 

За разлику од препознатљивих заплета, који су умногоме заједнички 
семитским и индоевропским приповеткама, натприродна бића и чудесни 
предмети у багдадским и нашим народним причама само се делимично 
подударају, што је разумљиво. Најпре, древни корени арапске и словенске 
културе међусобно су временски прилично удаљени. Други разлог почива у 
чињеници да је и сама природна средина, која је умногоме одређивала ликове и 
склоности тих бића или својства таквих предмета, сасвим различита на Блиском 
истоку од оних у евроазијским регијама у којима су обитавали словенски 
народи.  

Сличности које се могу запазити већма су плод међусобних утицаја које 
су, трговачким, ходочасничким и војничким путевима размењивале европске 
земље и земље источног Медитерана. Сва је прилика да су ти утицаји текли 
претежно од истока ка западу, делом стога што су Арапи столећима били под 
снажним утицајима моћних култура какве су иранска и индијска, а делом, 
напросто, стога што је Запад кудикамо више походио Исток и враћао се с 
делима источне културе у пртљагу него што је било обрнуто. 

Ирачка народна митологија, као и свака друга, познаје велики број 
чудовитих бића. У овим бајкама ту су џини, џински цареви и џинске кћери – 
џински свет организован је у сваком погледу по угледу на људски – затим 
дивови (који су обично нецивилизовани и приглупи), змије, орлице, чаробни 
врапци, вилењаци, чаробнице, девојке газеле, девојке и момци створени од 
земље или од дрвета и оживљени помоћу молитве, летећи коњи, девојка која кад 
се по тмурном дану насмеје, сунце у исти час засија, а кад по ведром дану 
заплаче, небо се намах натушти и удари киша, птица која говори и друга 
чудновата створења. 

Од магичних предмета, у овим бајкама јављају се нарови који играју, 
напици од којих мушкарци или жене затрудне, перо чаробне птице, бочице са 
затвореним душама, посуђе које даје храну по жељи, чаробне длаке које треба 
спалити да би чаробни помагач дошао и други. Међу таквим предметима 
најславнији је прстен у којем обитава џин који је верни слуга власника прстена. 

Није никакво чудо да се у толикој количини аутентичне приповедне 
грађе јаве извесне нејасноће и недоследности – чудно је да их нема више. 
Углавном се своде на „затурене“ делове, нешто што је приповедачу промакло да 
исприча или је, штавише, изгубљено у тами раније предаје, као и ситне 
недоследности у нарацији.  

 
* 

Када се преводи усмена књижевност, избор између два или више 
синонима или сродних речи зарад што адекватнијег преноса значења оригинала 
често изискује опредељивање за старије речи, које су у језику превода 

                                                
29Ово, наравно, умногоме зависи од записивача или редактора, па и од сижеа саме поједине 
приче, али је сигурно да зависи и од релативног времена у ком је прича казивана и записана. 
Верујем да, што је прича раније записана, што је старија, а ово се има схватити не у линеарно 
мереном времену већ као смештеност њеног казивања у временски оквир који јој одређују 
спољашње историјске околности на датом простору, то она више нагиње дијалошкој 
презентацији а мање је подложна чисто наративној техници препричавања догађаја. Отуда су Ел 
Кирмилијеве приче релативно старије од оних које је записао Вук, мада су записане чак сто и 
више година касније.  



потиснуте или сасвим заборављене. Стога се ту, колико год основни циљ био да 
се приче пренесу на савремени, актуелни језик превода, не може без употребе 
нешто старије синтаксе, појединих архаизама и ређих, покрајинских речи и 
пословичних израза, као и извесних ређих глаголских облика, поглавито 
аориста или имперфекта, који приповедном тексту дају потребан призвук 
старине. Народне приповетке увек описују један свет препун древних 
артефаката, од начина становања и одевања, употребе давно напуштених алата, 
оруђа, оружја и предмета покућства, чудесних бића и поступака који су 
ишчилели из свести модерног човека.  

Отуда је код избора таквих преводних решења важно одредити боју и 
степен патинираности одређене речи. Такве су речи у овом преводу, примера 
ради, узаман (узалуд),кујунџија (уместо савременог златар или јувелир), 
брашњеник или попудбина (храна за пут), меџидија (сребрњак), ђердан (уместо 
данас уобичајеног огрлица), ђерђеф(постоље за везење), мерџан(корал), 
мотовило (справа за намотавање испреденог конца), подруга (друга мужевљева 
жена) и иноча (друга жена са становишта мужа), печити (ујести, убости), 
сушица (туберкулоза), финџан (шољица за кафу), синија (већи послужавник или 
тепсија), сук (тржница, низ дућана, базар) итд. И мада је потребно проценити 
њихову разумљивост за већину потенцијалних читалаца, употреба тих речи у 
оваквом преводу неопходна је па око ње не сме бити превише погађања. Неке 
такве речи пак, било да су домаћег порекла или туђице, и даље би требало да су 
општепознате јер немају алтернативе, иако више нису у употреби изван свог 
историјског контекста – такве су везир, доглавник, џелат, телалин и телалити, 
кадија, диван (када долази у значењу краљевско веће), хан (друмско свратиште), 
ризница и друге.  

Неке згодне паралеле између оригинала и превода су се просто наметале, 
док се друге нису могле уважити. Тако се арапски израз lā ān wa lā wadān 
просто пројектовао у ни живе душе, али је израз а ја ћу те учинити богатим 
превођен, где год се јавио, уз уважавање принципа дословности, мада се, наоко, 
наметало решење из српске народне епике ја ћу те честитим учинити. Ово се 
није могло усвојити не толико стога што је данас тај израз многим, посебно 
млађим читаоцима непрепознатљив, колико зато што је арапски појам богатства 
сведенији и денотира чисто материјална блага. 

У педесетој причи, на месту где је у оригиналу употребљен израз 
„Миртин венац с тобом!“ и где би он, будући нама непознат, нормално био 
замењен неким пригодним нашим, остављен је и у преводу у свом „дословном 
издању“, да освежи текст необичном метафором,јерје јасно да у датој прилици 
значи приближно што и „Бог с тобом!“У више прича јавља се карактеристичан 
арапски начин исказивања емоционалне реакције кад ко препозна какав губитак 
или несрећу, који у преводу гласи он се уједе за прст, што је такође остављено 
идентично оригиналу, иако не спада у наше фразеологизме. 

Како снага усмене прозе не почива само на слици, него увелико и на 
звуку, казивачи су у свим народима и језицима и у прозном приповедању често 
прибегавали рими.У неколико прича ове збирке наилазимо на кратке сегменте 
римоване прозе. Примера ради, у у двадесет петојпричи одлучна невеста каже: 
„Ја сам шећерна трска, од моје се лепоте свак смрска!“ Или, тужна девојка у 
тридесет трећој: „Мој је драги свему свету мио, у бригу ме и сумњу бацио, не 
хте мене пробудити ни са мном се опростити!“Сва таква места и овде су 
преведена уз поштовање захтева риме и једноставнијих прозодијских норми, 
увек тако да не одступе од свога оригиналног значења. 



На крају, уз чињеницу да се у овим арапским причамаврло често јављају 
тзв. оквирне приче, као и у најславнијој причи на свету, Шехрезадиној уводној 
причи из Прича из хиљаду и једне ноћи, вреди запазити да је сама реч прича 
стални синоним за низове збивања и доживљаја, баш као да је сав живот – 
прича. И да ће сваки учесник који се нађе у прилици да упита јунака или ког 
другог од активних учесника догађаја шта му се дешавало, упитати: „Каква је 
твоја прича?“  
 

Српко Лештарић, 
Београд, марта 2015. 
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