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П

оминаа веќе шест години од воспоставувањето на Наградата за
најдобар млад преведувач „Вавилон“, на иницијатива на Делегацијата на Европската унија во Македонија и Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија (ЗПРМ) како партнер.
Привлеченo од концептот на оваа награда, во усилбите се приклучи и списанието „Културен живот“, со идеја дел од наградата да биде објавување на
делови од наградените преводи.
Услов за учество на кокурсот е поднесувачите на преводите да се помлади од 26 години. Притоа, видот на образование не игра никаква улога, односно може да учествуваат сите млади без разлика дали се ученици, студенти (на
кој било факултет) или веќе дипломирани лица, кои чувствуваат дека можат
да направат добар превод. Доставените, двојно шифрирани, преводи ги
прегледуваат две комисии, една споредбено со изворниот текст, и една што го
чита само преводот, а наградата се доделува на Денот на јазиците 26 септември.
На Конкурсот за преводи за „Вавилон“ се доставуваат преводи од кој
било јазик на земјите членки на ЕУ, на кој било од јазиците што се говорат во
Македонија. Ова во практика значи дека може да има и повеќе први награди,
одделно за исклучително добар превод во секоја од категориите на различните јазици на нашето мултинационално општество.
Годинава на конкурсот се пријавија 16 млади преведувачи со преводи од
англиски, италијански, шпански, германски и чешки. Освен еден превод на
српски, кај сите друг целниот јазик беше македонскиот.
На свеченото доделување на наградата на 26 септември 2019, Шефот на
Делегацијата на Европската унија во Македонија го прогласи победникот за
2019 година, Елена Митричка, за превод од германски на македонски и ѝ ја
предаде наградата.
Конкурсот за Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“ не е
значаен само поради победниците, туку поради сите учесници кои покажуваат волја да ја стават на увид и тест својата креативна преведувачка работа.
Сите тие заслужуваат да бидат споменати и истакнати како млади луѓе кои се
на вистинскиот пат и натаму достоинствено и храбро да вкрстуваат копја со
сите предизвици на преведувањето.
Задоволство ни е што и годинава во „Културен живот“се објавува дел од
наградениот превод.
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Бетина Шторкс

Извадок од преводот на дел од
романот Таинствената насмевка,
во превод од германски на
македонски на Елена Митричка,
добитник на Наградата „Вавилон“
за 2019

Таинствената
насмевка

ЕМИЛИЈА 1

Горештината трепереше врз асфалтот. Задушлива топлина, цврста како цемент,
се криеше во сокаците.
Онаму каде што живееше Емилија обично беше поинаку. Посвежо. Полесно.
Ветрот дишеше.
Веднаш зад градината се извиваше реката Осбах, преку која се протегаше еден
мал мост што водеше кон еден стрмен шумски пат. Од прозорецот над работната маса
на Емилија се гледаше токму натаму. Аголот на Осбах на западната страна од БаденБаден беше едно безбедно место.
Таа го остави својот филџан кафе, го вклучи лаптопот и фрли поглед на својата
табла со белешки додека си ја врзуваше косата во коњско опавче.
Она што е потиснато, не е исчезнато. Тоа спие во еден мртов агол од нашата
свест. Се разбуди ли, ќе биде како прегладнето животно. Тоа се храни од нашата
искрена желба за заборав.
Написот за заборав што го прочита пред неколку дена беше закачен таму. Речениците што ѝ оставија впечаток беа обележани со жолт маркер.
Ги зеде фотографиитe за работа од една веќе подготвена папка. За еден каталог
за аукција мораше да се подготват распоредот и натписите на сликите, како и нивниот превод на француски. Убава нарачка, што ѝ се исплатеше.
Во ваквите денови особено уживаше да работи оддома, откако помина неколку
години во климатизирани редакции. Не се жалеше за отказот. Имаше редовни налози
за списанието, но на Емилија не ѝ пречеше да има далеку помалку пари на располагање, за разлика од времето на нејзиното постојано вработување.
Отпаднаа здодевните состаноци што честопати траеја до вечерните часови.
Хаотичното крајно уредување. Последните итни измени. Вревата во печатницата.
Добивката на Емилија беа отворените прозорци и по некој работен час во градината
под липата. Сама си го организираше распоредот на денот, а ефикасноста беше
дисциплина во која таа отсекогаш била добра.
Емилија сама се реши за оваа слобода. Се навали наназад, сркна голтка од
филџанот кафе и прецизно ги разгледа фотографиите – орман од 16 век, тоалетна
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маса, вертикален орман, порцелански сервис насликан
со мотиви на ружи. Предметите на аукциската куќа во
Колмар веќе беа поделени во категории: мебел; уметнички слики; порцелан; друго.
Кај неа дома имаше само неколку стари парчиња
мебел. Не особено скапоцени и не постари од сто
години, но Влади, сопругот на Емилија, беше приврзан
кон нив како кон неговите двајца пораснати сина.
Речиси тажно, Емилија се присети како трпезаријата
беше испорачана од една шпедиција пред повеќе од 24
години. Многу добро се сеќаваше, бидејќи тогаш беше
пред породување со својот прв син Миша. Како и Миша, којшто дојде на светов по кратки, но силни породилни болки во еден зимски ден, точно на пресметаниот краен термин, најавениот мебел од подалечното родство на Влади од Русија навремено стоеше
пред вратата. Како божем на едно новороденче со
руски корени да не му требаше ништо повеќе од маса
од сјајно црешово дрво со осум соодветни столови.
Во меѓувреме, мебелот се вклопи во главно
едноставниот бел ентериер со прозорци со рамки од
летвички и ја прошири аурата на селска куќа. За
разлика од Влади, Емилија речиси секогаш му даваше
предност на едноставното, и ја мереше вредноста на
предметот само според оригиналноста. Тоа важеше за
многу нешта во животот на Емилија, и се однесуваше и
на луѓето што ја опкружуваа. Не му обрнуваше внимание на извештачениот сјај што избледуваше под
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прецизен поглед, претпочиташе свеж селски леб со
посолен путер наместо порција кавијар, и ги ценеше
луѓето што не се преправаа или лажно тврдеа дека се
некој друг.
Ги затвори очите, си го измасира вратот и ги
насочи своите мисли кон работата. Најдобро би било
да започне со опишување на уметничките слики. На
колку редови ќе мора да се ограничи? За да може да
добие некоја замисла, го отвори најновиот каталог на
аукциската куќа, го изброја обемот на текстот на една
слика со пејзаж и потоа прелистуваше низ сјајните
страници по случаен избор. Забележа дека утре ќе се
одржи аукција во соседниот Алзас.
Овој вид редакциска работа беше релативно нов
за Емилија, сувопарен и кревок наспроти нејзината
поранешна работа како уредничка во едно списание за
жени. Налозите од најразлични области сепак ја
научија дека не е важно за што се известува. Некој
општествен настан. Најновата диета што гарантира
сигурни резултати. Како самохраните родители управуваат со своето секојдневие. Повторното себепронаоѓање по разводот, или некој постојан предмет на
аукција. Сепак, кога стануваше збор за новинарство,
стануваше збор за занает.
Емилија помина половина работен век во една
редакција не чувствувајќи дека е на вистинското
место. Гледајќи наназад, дванаесетте месеци
волонтерство за час преминаа во дваесет години.
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Дводецениски бавен процес на личен застој. Цена што
прескапо ја плати во своите доцни четириесетти.
Емилија се штрекна кога ѝ заѕвони мобилниот
телефон. Тоа беше син ѝ Миша. Уште пред неколку
дена се најави дека денес ќе дојде на вечера.
„Здраво, мамо.“ Неговиот глас звучеше безгрижно, радосно. „Сакав само да ти кажам дека не
мора да ме земаш. Тато ќе ме собере директно од
станицата. Па нешто пред седум ќе бидеме дома.“
„Супер!“, одговори Емилија. „Значи можам да
продолжам со работа, бидејќи ме чека уште многу.“
Емилија механички свитка една страница од
каталогот и прелета со погледот преку сликите.
„Се гледаме вечер. Одвај чекам.“, рече Миша.
„И јас.“
Емилија го остави телефонот на страна и продолжи да ги прелистува страниците. Уметнички слики
со пејзажи. Мртва природа. Портрети. Ниту една од
сликите не ѝ се допадна нешто особено, поради што
дури и не успеа да напише нешто. Момче во морнарски
костум. Убав средовечен човек со лукава насмевка.
Русокосо девојче со црвена панделка во косата.
Емилија ги изброја со молив редовите на легендите под сликите и го запиша бројот. Кога веќе сакаше
да го остави каталогот на страна, погледот ѝ падна врз
еден портрет. Сликата беше малечка, а текстот под неа
ситен. За малку ќе го пропуштеше мотивот.
Погледна повнимателно и се потпре. Стануваше
збор за некоја млада темнокоса жена. Емилија посегна
по лупата во фиоката без да го оттргне погледот од
сликата, ја извади и погледна низ неа.
„Femme dans l’ombre – Жена во сенка, веројатно
доцните 1930-ти години“, пишуваше во легендата.
Несвесно престана да дише. Ја спушти лупата на
масата. Пулсот ѝ се забрза. Помина некое време додека да сфати што се наоѓа пред неа, како нејзиното срце
да разбра побрзо од разумот. Се почувствува како да
си го гледа одразот во огледало, токму така изгледаше
кога беше млада, на дваесет години!
„Можно ли е?“, збунето прошепна Емилија. „1930тите години? Софи Лангенберг?“
Емилија детално го набљудуваше портретот.
Преку десната половина од лицето имаше сенка, како
облак да го скрил сонцето за време на сликањето. До
деколтето висеше синџирче со аквамарин, којшто
беше со големина на палец, во форма на капка, и со
фина рамка. Жената на портретот носеше бела блуза
со набори кај клучната коска. Виткиот врат и бледникавиот тен ги истакнуваа усните со кармин кои
навестуваа насмевка. Големите, сини очи што ги
рефлектираа блескавите бои на каменот гледаа низ
набљудувачот со мешавина од љубопитност, ранливост
и гордост, како да бараа нешто зад фасадата. Дали на
аголот од устата играше иронична воздишка?

Вчудовидувачката сличност со неа како млада
жена ја шокираше Емилија. Бадеместиот облик на
очите, високите јаболчници, дури и вдлабнатината кај
аголот од устата, беа речиси идентични со нејзините
црти на лицето.
Насликаната жена сигурно беше нејзината почината баба Софи, жена којашто Емилија никогаш не ја
запознала, и за чиј живот и смрт се ширеа гласини во
семејството.
Гласини што изумреа со родителите, бабите и
дедовците, тетките и чичковците. Се зборувало дека
Софи никогаш не се придржувала кон правилата и не
признавала никакви семејни врски. Таквиот муабет
произлегол од еден осамен, упропастен живот. Од
високата цена на самоопределбата. Живот што завршил во Франција. На мајката на Емилија ѝ била оставена една мала куќичка во Луберон, последниот нем
сведок на постоењето на Софи. Емилија почувствува
како во неа повторно се разбуди старата љубопитност,
се навратија прашања што во нејзиното детство беа
задушени од возрасните, или поточно, беа долготрајно
одговорени со студен молк.
Треперејќи, Емилија го остави каталогот на масата. Стана, зачекори кон отворениот прозорец, повеќепати ја наведна главата на двете страни и потоа си го
измасира вратот.
Надвор дувкаше лесно ветре. Листовите од
липата се движеа наоколу. Придружен од рузмарин и
мајчина душичка, мирисот на лаванда од леата со
билки пред надворешниот ѕид на куќите пробиваше
нагоре во првиот спрат. Идила што одеднаш предизвика бодликава болка.
Емилија полека се врати кај работната маса,
повторно го зеде каталогот и ги анализираше податоците: Објект бр. 23, Жена во сенка, потпишано од
Паул – Рејмонд Фугин, без датум, веројатно 1930-тите
години, Париз. 1200 евра.
Недостигаше името на жената од портретот.
Париз! Од малкуте информации што Емилија ги
знаеше за својата баба, Париз се имаше цврсто закотвено во нејзината меморија како важна животна
станица. По некое време по војната Софи засекогаш се
оттргнала од својата фамилија. Полубратот на Софи,
Арно, и неговата сопруга Хане ја израснале мајката на
Емилија.
Кратка биографија што го придружуваше детството на Емилија. На неа беше залепено предавството
како леплива смола.
„Ова мора да е Софи“, си рече себе си.
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