НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР МЛАД
ПРЕВЕДУВАЧ „ВАВИЛОН“, 2015
ВО 2013 ГОДИНА Делегацијата на Европската Унија во Македонија во
соработка со Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ)
ја основаа наградата „Вавилон“ за најдобар млад преведувач, за превод од
кој било од јазиците на ЕУ на кој било од јазиците што се говорат во
Република Македонија. Целта на наградата, која годинава се доделува по
втор пат, а го оценува исклучиво квалитетот на доставениот превод, е да
поттикне поширока примена на високи професионални стандарди во
преведувањето.
Годинешни добитници на наградата „Вавилон“ се Кристијан Фидановски
(прво место), Зорица Петкоска (второ место), Сања Таневска (трето место) и
Никола Ѓелинчески и Зорица Петкоска (посебно признание за креативност во
преводот).
Чест ни е во овој број да го објавиме првонаградениот превод на
Кристијан Фидановски на расказите „Бламажи“ од Николо Аманити и „Џип“

Од доделувањето на наградата Вавилон 2015: наградените со Aмбасадорот
Аиво Орав, Шеф на Делегацијата на ЕУ во РМ, претседателката на ЗПРМ
Ирена Кацарски Кимова и Онена Никуљски, претседател на ОО на наградата Вавилон.

12

3-4/2015

Прва награда за 2015
Кристијан Фидановски
за превод од италијански јазик

Бламажи
Николо Аманити

Седи си сам и никогаш
нема да се избламираш

од Паано. ПОСТОЈАНО СОНУВАМ еден ист кошмар.
Се наоѓам на стадионот Олимпико.1 Трибините се преполни луѓе
во исчекување на рок концерт. Стојам зад споредните бини помеѓу
некои кабли и миксети и се прашувам што, по ѓаволите, правам таму.
Ми се приближува еден низок тип, секогаш истиот. На јаката му
пишува Мило Стангони. Козја брада, абоносова коса како прилепена
за черепот, бермуди од кои му ѕиркаат влакнестите листови и патики
за баскет обуени на босо. Ми се насмевнува и ми подава преубава
зеленикава електрична гитара, која личи на фендер штратокасер2.
„Ајде оди, што чекаш?“, ме турка со стисната тупаница.
„Каде?“, прашувам јас.
„Како каде? Таму!“, ми покажува со прст кон
сцената.
„А што треба да правам?“
„Како што треба? Треба да свириш.“
Одмавнувам со главата и чувствувам како почнува
да ме обзема нелагодност. „Јас? Но јас не знам да свирам.
Никогаш во животот немам свирено.“
Мило прснува од смеа небаре сум го кажал најсмешното нешто на светот. „А бе ај доста... зарем не ги слушаш? Ене ги таму, сите се дојдени специјално за тебе.
За да те чујат како свириш, онака како што знаеш само
ти.“
Ненадеен скок низ времето ме префрла насред
сцена со фендерот во рака, опколен од некојси бенд
меѓу купишта светла и чад. Толпата луѓе ми го скандира името, пред да настапи неприродна тишина.
Јас сум на потег.
Гледам ту во нив, ту во блескавите жици на гитарата. Погледнувам кон тргалката која ја стискам меѓу
палецот и показалецот и помислувам:
„О Боже, каква бламажа.“
Се будам.
Пред некое време, сит од идиотскиов кошмар,
напишав на Гугл: „Сон во кој се наоѓаш на бината на
еден стадион, а не знаеш да свириш. Значење.“
Но најблиску до одговорот што го барав беше биографијата на Википедија на Ред Кансијан, басистот на Пу3.

1 Најголемиот фудбалски
стадион во Рим на кој
настапуваат локалните
прволигаши Рома и Лацио
(заб.прев.)
2 Позната марка електрични
гитари (заб.прев.)
3 Италијанска рок група
основана во 60-тите години
во Болоња (заб.прев.)
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Минатото лето поминав еден месец
со внука ми Зои, која има девет години.
Страствен љубител на Уан Дирекшн4,
Зои е типична млада адолесцентка –
избувлива, проблематична, впрочем со
сите неизбежни доблести и маани на
некој кој од ларва се претвора во пеперутка.
Зои е девојка со игрив поглед.
Мошне е критична кон другите, но нешто помалку кон себеси.
Има една нејзина особина поради
која веднаш ми стана симпатична –
постојано се плаши да не се избламира.
Го живее животот на прсти. Доволен е
само еден погрешен чекор и оп, ете ти
бламажа.
Ние можеби ретко ги забележуваме
сопствените бламажи, но таа си ги забележува и тоа како. Од авион се гледа
дека искрено страда кога ќе ѝ се случат.
Кутрата, живее живот на страдалник.
Бламажата има спектакуларни
ефекти врз нејзиното тело – образите ѝ
се изобличуваат, очите ѝ гледаат надолу, почнува забрзано да се поти, грбот ѝ
се искривува како да носи огромен товар, а гласот ѝ се претвора во шепот.
Неупатените лесно можат да ги
помешаат овие симптоми со напади на
срамежливост. Но тоа е исто како да
помешаш грип со сипаници.
Сколоноста кон бламажи и срамежливоста се две различни карактерни
особини, но со заедничка биолошка основа. Срамежливите се почувствителни
на своите бламажи.
Тешко е однапред да се утврди што
всушност претставува бламажа за Зои.
Од она што можев да успеам да го сфатам во месецот поминат со неа, се работи за чувство на нескладност – едноставно не се чувствуваш во склад со
општоприфатениот кодекс на однесување, кој пак, нели, те прави типичен и
беспрекорен примерок на човечкиот
род. Бламажата те разголува, соблекувајќи ти го оној бел мантил кој те прави
спокоен во твојата зона на комфор и им
ја покажува на сите околу тебе душата
на една црна овца, на еден одметник,
која ти толку упорно се обидуваш да ја
сокриеш.
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Во адолесцентското доба сето ова е
многу потешко, бидејќи почнуваме да
носиме еден вид престилка која ќе нè
дефинира низ остатокот од нашето постоење. Небаре постои некојаси строга,
но невидлива комисија која го оценува
буквално секој наш изговорен збор и
секое наше расудување, притоа одлучувајќи дали сме на врвот или на дното
на пирамидата, среќници или несреќници, победници или губитници.
Ова најдобро се сфаќа преку пример:
Зои и јас седиме во еден ресторан
во Лондон. Штотуку сме завршиле со
јадење.
„Слушај, ај појди кај келнерот и побарај му сметка бидејќи треба да одиме.
Кажи му: плииис, де бил“5, ѝ објаснувам.
„Не можам“, ми одговара мртва
сериозна, небаре сум ја замолил... што
знам... да стане будист.
„А зошто не?“
„Затоа што бламажата е преголема.“
Она што е интересно е што кога
една вечер во еден бар му го испив по
грешка џин тоникот на типот покрај
мене, Зои се уби од смеење. Кога некој
друг ќе се избламира, внука ми буквално цвета, очите ѝ блескаат, се чувствува
спокојно и за час ја губи сета своја
срамежливост.
Во една друга прилика се возевме
со мотор покрај Тибар.6 Си ја пеевме
„Песната за Маринела“7 и бевме супер
расположени. Наеднаш типот пред нас
нагло сопре и завршивме наземи. Се
струполив помешечки, уништувајќи си
ги рацете и колената. Таа секако се дочека на нозе, и тргна меѓу застанатите
автомобили. Совршена и прекрасна
како Кејт Мос8 кога е на пистата.
Иако си оставив дел од кожата на
патот, веднаш загрижено се свртев кон
Зои. Часкум ја здогледав на тротоарот.
Челото свртено кон околните згради,
мирна како статуа. Не можев да сфатам
што прави. Првин помислив дека се однесува така бидејќи не сака да ги види
остатоците од својот вујко расфрлени по
асфалтот. Потоа помислив дека преживува некоја пост-трауматична реакција,
како што им се случува на прежи-

веаните од цунами. Дури на крајот, додека некој доаѓаше да ме крене на нозе,
конечно ми светна.
Па таа всушност преживува една
ужасна бламажа.
Во прекрасниот свет на Зои сообраќајната незгода е всушност само една
преголема бламажа, бидејќи сите те
гледаат како преколнуваш за помош,
целиот ранет и со испокинати алишта.
Излегуваш несовршен.
„А бе Зои, може ли бламажа да настане сама од себе?“ – ја прашав неколку
дена подоцна, сè уште заинтригиран.
Ме погледна чудно. „Како мислиш
сама од себе?“
„Па што знам... Еве замисли, си седиш сама и наеднаш пушташ „гулапче“.
Тоа не е бламажа?“
Не се двоумеше ни за секунда.
„Секако дека не е.“
„А добро, што ако ти се случи да
пуштиш, еве да речеме, на час?“
„Не сакам ни да помислам на тоа!“
Значи да сумираме, според внука
ми, човек може да се почувствуа засрамено само во присуство на други.
Ова е жива вистина.
Отсекогаш сум се прашувал зошто
го чувствуваме тој ужасен срам, тие
морници, тоа чувство на изолираност,
односно, зошто се оддалечуваме од
вообичаениот кодекс на однесување поради една ситна грешка, која и онака не
сме можеле да ја предвидиме. Грешка
направена од чиста немарност.
Со други зборови, кои еволутивни
предности му ги носи бламажата на човечкиот род?
Многумина антрополози тврдат
дека танцот и музиката се активности
кои нѝ служат да ја засилиме сплотеноста во групите во кои членуваме. Првите
сведоштва за овие практики датираат
уште од палеолитот. Примитивниот
човек танцувал и чукал по стебла за да
се чувствува како дел од својата група.
Иако немам ниту еден научен доказ
како поткрепа, сметам дека бламажата
врши слична функција. Жртвата, или
ако сакате жигосаниот и дискриминираниот, се наоѓа во улога на катализатор на правилата кои нѝ се наметнати.

Се чувствуваме поспокојни и посмирени
кога ќе нè поистоветат со сличните на
нас, сето тоа на сметка на оној обесчестениот кој се лизнал и завршил во калта.
Илегува дека бламажата останува
привилегија на оние друштвените меѓу
нас, оние кои во животот следат правила наметнати од горе. Она што лидерите
меѓу нас ги прави тоа што се, е способноста да ја претворат бламажата во
еден екстравагантен и харизматичен
чин кој ги издвојува од другите и кој, на
крајот на краиштата, дури ги прави
симпатични. Добро, речиси симпатични.
Пред некое време бев во Јапонија.
Се наоѓам во едно ресторанче во Шинџику. Гостите се сите збиени во неколку
квадратни метри и јадат во тишина,
еден крај друг, џарејќи се во екраните
од телефоните.
Јас сум таму со Етсуко, мојата преведувачка од јапонски, и со еден нејзин
пријател. Ѝ објаснувам на Етсуко дека
за јадење сакам сирова риба и ориз9
(чисто за да испаднам оригинален), а за
пиење чај од јасмин. По некое време
доаѓа келнерот со еден огромен сад во
рака и го става пред мене. Го гледам
садот во тишина. Хмм, чај. Малку чудно
што ми го ставиле во ваков сад. Погледнувам кон преведувачката и пријателот.
Си дискутираат нешто на јапонски. Одлучувам да се напијам. Го навалувам садот со двете раце и отпивам. Хмм, фино.
Можеби само малку млакичко. Кревам
поглед и сфаќам дека едно четириесетина рала очи во форма на бадем се џарат
во мене некои две-три секунди, за веднаш потоа да се сокријат во своите оброци. Лицата на моите двајца придружници се вцрвуваат и нешто ми кажува
дека мора да сум направил тешка глупост.
Етсуко ми промрморува целата засрамена: „ Добро Николо, што правиш?
Па пиеш од чајот што служи за миење
раце.“
О мајко... Погледнувам околу себе и
заклучувам нешто што ме остава буквално со отворена уста: во Јапонија, кога
човек ќе се избламира, бламажата ја
чувствуваат оние околу него.

4 Позната современа англискоирска поп група, основана во
2010 година (заб.прев.)
5 Буквално значи „сметката, Ве
молам“, но Аманити го
развлекува зборот „плис“
алудирајќи на
карактеристичниот изговор
на Италијанците кога
зборуват англиски (заб.прев.)
6 Река во Рим (заб.прев.)
7 Позната музичка нумера од
кантавторот Фабрицио Де
Андре, од 60-тите години на
20 век (заб.прев.)
8 Англиски супермодел
(заб.прев.)
9 Типичен јапонски оброк, уште
познат и како суши
(заб.прев.)
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Силната јапонска општествена сплотеност налага бламажата да ја споделиш со
другите и да одекнува низ целата група, која страда поради твојот срам. Неслучајно
дури шест од десет Јапонци се изјаснуваат како срамежливи и некомотни во друштвени ситуации.

10 Буквално значи „цветно
поле“, плоштад во Рим
(заб.прев.)
11 Коктел од текила и
сок од лимон,
мошне
популарен во
Италија
(заб.прев.)
12 Остров на
Карибите
(заб.прев.)
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Најпогодниот момент во Рим да се видиш со некој што не си го видел одамна е
во август, бидејќи тогаш владее едно посрано чувство на сеприсутна зачмаеност.
Ваквото чувство кружи низ испразнетите улици и спарните станови, обединувајќи
ги оние малкумина римјани што останале да го вардат таквиот пекол.
Во тие бесмислени денови седиш дома како закован. Веднаш штом ќе падне
сонцето и штом ќе се подосвежи воздухот, ти доаѓа незаудзлива желба да излезеш и
да сретнеш некој преживеан, можеби со сладолед „Маргарита“ во рака. Во една
таква пустина на душите секој би ти дошол добро: другар од средно кој не си го
видел дваесет години, пријател на пријател со кој одвај си велите „здраво“, па дури
и забарот кој отсекогаш си го презирал, но сега наеднаш ти се чини како
најзабавната личност на светот. Рим во август е како младоста – те тера да си ги
одврзеш уздите и да дозволиш работите да се одвиваат по својот природен тек. Си
дозволуваш изненадувања. Незамисливи друштва се создаваат и се топат.
Чувствуваме како се влечкаме како некои ракчиња на брегот.
Го зборувам ова бидејќи антологијата што ја имате в рака настана сосем случајно, една топла августовска вечер во Рим. Учесниците во оваа збирка спонтано се
собраа во едно кафуле на плоштадот Кампо деи Фиори10 на по еден коктел маргарита11 или џин тоник.
Сите од нив писатели, а и сите мажи освен
Елена Станканели, која беше третирана како
кралицата од Саба12. Некој останал во
Рим бидејќи и онака го мрази летото
(Треви), некој за да подише малку
римски воздух по цел месец на море
со децата (Пиколо и Паскале),
некој за да ги надгледува поправките на покривот дома (Де
Силва), некој бидејќи нема кому
да му ги остави кучињата
(Станканели), некој бидејќи
нема скршена пара (Раимо),
некој за да си го проба новото парче облека кај шивачот (Џордано), а некој пак за
да се казни затоа што заглавил со последниот роман
(Аманити).
Велат дека на писателите не им годи да бидат во
друштво на други писатели.
Знаат само да зборуваат за
други колеги, книжевни награди, одмазди – главно некои
бедни муабети кои немаат многу
врска со книжевноста. Но, таа
вечер, во соучество на алкохолот и
на свежиот морски воздух, бевме
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среќни што сме се собрале на едно место. По некое време нѝ стана
топло, па се префрливме во една пицерија за странци, од оние што во
менито имаат слики од оброците. Си нарачавме пица и почнавме да си
ги раскажуваме најголемите бламажи од своите кариери.
Јас сметам дека писателскиот занает е сам по себе преплавен со
бламажи, како колбас со сенф.
Кога за првпат ќе одлучиме да објавиме книга, не можеме ни да
замислиме колку ќе биде битно како луѓето ќе ја доживуваат нашата
личност. Често сме дотолку наивни што сметаме дека писателот е како
некоја мечка во пештера, па му се бројат само напишаните дела. Е па
не е така. Напротив, успехот честопати ти го одредува токму јавната
активност.
Мораш да бидеш симпатичен, ироничен, да знаеш да правиш
шеги на своја сметка и да те бива за јавни настапи, како на радио,
така и на телевизија. Многу нешта кои не би требало да се бараат од
некој што си го вади лебот со чкрабање. Писателот е чудна појава, тој
може да зборува со часови за нешта за кои нема поим. Тој е последниот џокер на секоја телевизиска или новинарска редакција. На
интервју можат да те прашаат сè и сешто и ти секогаш мораш да имаш
одговор – почнувајќи од хемиската кастрација на мачките во Монтеверде, преку најновата феминистичка тенденција на пуштање влакна
на нозете, па сè до репопуларизацијата на елегискиот дистих.
И што правиш ти? Не зборуваш? Очајнички трагаш по идеја која
нема да направи да звучиш како комплетен идиот. Секако, порано или
подоцна, ќе треснеш некоја зелена и ќе почнат да ти се редат бламажи. Да не зборуваме за трнливиот однос на секој автор со пласирањето на своите дела. Најголемиот кошмар се промоциите. Што ако не
дојде никој? Што ако никој не ми побара да му потпишам примерок?
Што ако некој глупак стане и почне да ме навредува? Што ако не ме
поканат на Саемот на книгата?
Патот на секој ценет писател е поплочен со бламажи и црвенеење. За среќа, времето ги претвора бламажите од болни изгореници во
интересни анегдоти, па оние кои живеат од раскажување можат да ги
преиначат онака како што милуваат.
Ете како се роди идејата за оваа збирка. Секој од нас се обврза да
раскаже по едно случување кое го засрамило и кое би сакал да го сподели со читателите онака како што го сподели со нас таа вечер.
На крајот на краиштата, животот не е ништо повеќе од слалом
меѓу бламажи.
Чудно е како бламажите засекогаш се врежуваат во нас, за да нè
потсетуваат кои сме биле, што сме правеле, и како сме се промениле.
Тие се како лузни кои служат за да нè потсетат дека минатото не е
само плод на нашите умови.
За среќа, времето ги прави бламажите прифатливи, бидејќи срамот исчезнува и останува само комичната страна.
Сè додека каниме пријатели на вечера, ќе постои оној момент
кога започнуваме да се присетуваме на разни славни бламажи. Тоа е
оној момент кога му се закачуваш на тој до тебе за да му раскажеш за
оној пат кога си ѝ рекол на Џована дека ти е мило што е бремена, на
што таа, засрамена, ти одговорила: „Не сум, само сум здебелена.“
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кога ќе го сменам спортскиот автомобил
уште првата недела откако, во една ретка состојба на самоважност, си го купив.
Па така, решив да го излажам:
„Чекаме принова во семејството“,
реков.
„Еј што убаво“, прокоментира тој,
охрабрен од ненадејното чувство на
сродност предизвикано од фактот што
наскоро обајцата ќе имаме семејство на
плеќите.
Арно ама, јас не застанав тука.
„Жена ми е бремена“, додадов, иако ниту бев женет, ниту пак постоеше најмал
сомнеж за евентуална бременост.
„А кога ќе се породи?“, ме праша
Рони, сè повеќе внесен во приказната.
„Во декември“.
Од сите можни месеци го избрав
токму декември, можеби бидејќи и самиот сум роден тогаш. Штета што тогаш
беше февруари. Доволно беше математичкиот дел од мозокот на Рони да изврши една едноставна пресметка за тој
да сфати дека нешто не штима, односно
дека е невозможно да се затрудни во
февруари, а да се очекува принова во
декември. Истата пресметка ја направив
и самиот, само за некој дел од секундата
подоцна.
Рони наеднаш почна да ме загледува збунето. Му се насмевнав, го замолив
да ме извини на две минути и киднав.
Уште недојден дома, веќе ја имав напуштено идејата за купување нов автомобил.
Лажните бремености настрана,
обично доста добро се снаоѓам во почетната фаза. Критичниот момент настапува многу подоцна, во оној момент
кога продавачот со презир ќе ја пречкрта цената во каталогот за свечено да
ми соопшти: „Денес сакам да ви угодам!“, небаре сите други денови сака да
ми наштети.
Е, во тој момент, рацете ми се буквално мокри. Веќе си го замислувам
другар ми Мануеле како детално ми го
испитува новиот автомобил во потрага
по дефекти, пред сомничаво да ме праша колку сум го платил. Потоа секако
прснува да ме кара како ме излажале,

како сум требал да се ценкам, како денес било криза и како продавачите
очајнички гледале да се ослободат од
автомобилите што ги продаваат. Затоа
Мануеле никогаш не греши при купувањето нов автомобил, не дава ниту евро
плус, нему му е биоритмот просто ускладен со ценовникот од „Куатроруоте“13.
Штета што на продавачите кои јас ги
запознав воопшто не им се брзаше да се
ослободат од своите автомобили.
Мојата неспособност да се ценкам
не е од вчера. Зачетокот на овој мој недостаток го гледам во дамнешното патување во Бангкок со татко ми и со
сестра ми. Имав дванаесет години и тоа
беше моето прво патување надвор од
Европа. Бангкок беше првото место кое
направи да се чувствувам како да ќе
умрам – што од топло, што од загаденост,
што од луѓето. Ми доаѓаше да се затворам во минијатурната соба од огромниот
хотел со поглед на преоптоварената река
и да го чекам летот за назад, меѓутоа
бевме врзани за нашата група Италијанци. Одевме со автобус од едната до
другата страна на ужасниот град под
палката на убавата, нашминкана и доминантна придружничка по име Пим, која
зборуваше италијански, но ги мешаше
прилозите „евентуално“ и „дефинитивно“ со што практично негираше сè што
ќе каже уште пред да го доизговори. Да,
Пим која при прозивките редовно ги грешеше едни те исти имиња, притоа останувајќи рамнодушна на исправките кои
ги добиваше како одговор во вид на викотници. Која сакаше да ни ги покаже ем
Златниот Буда, ем Смарагдниот Буда, ем
Нефритниот Буда, бидејќи сите беа
евентуално прекрасни.
Последниот ден Пим нè однесе на
панаѓур на сплав, или на плав како што
велеше таа, каде што нѝ даде неколку
часа за купување сувенири, во нашиот
случај за мајка ми, на која воопшто не ѝ
беше гајле ниту за статуите на Буда,
ниту за тропските комарци. Пред да нè
распушти нè посоветува да се ценкаме
до смрт бидејќи продавачите имале обичај да наметнат двојно повисоки цени
од реалните. И така ете ме мене,

13 „Четири тркала“, најпоз-

натиот италијански магазин
за автомобили (заб.прев.)
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