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СО ФИ ДА НИ ЈЕЛ, МИ ЛИ ВОЈ СРЕ БРО

ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ ОД СТРА СТИ И ИЗА ЗО ВА
По во дом го ди шњи це смр ти Жа на Де скаа  

(19. фе бру а ра 2019)

За Жа на Де скаа (Jean De scat, 1931–2019), фран цу ског пре во
ди о ца са срп ског и про фе со ра сло вен ских књи жев но сти и је зи ка 
(пре да вао је ру ски и срп ско хр ват ски), мо же се ре ћи без окле ва ња 
да је био чо век стра сти и иза зо ва.

Ро ђен на ју го за па ду Фран цу ске, у де парт ма ну Жи рон да, у 
по ро ди ци по ре клом из Лан да, Жан Де ска се од лу чу је за уни вер
зи тет ске сту ди је ру ског и до би ја, од Ми ни стар ства спољ них по
сло ва, јед ну од пр вих сти пен ди ја за уса вр ша ва ње у Ру си ји. По сле 
сту диј ског бо рав ка у Мо скви, слу жи вој ни рок у мор на ри ци као 
ре зер вни офи цир и пре во ди лац, а за тим слу ша пре да ва ња код 
про фе со ра Пје ра Па ска ла (Pi er re Pa scal) у Па ри зу и, са нај ви шом 
оце ном, по ла же др жав ни ис пит за про фе со ра ру ског. Та ко ђе сту
ди ра срп ско хр ват ски код про фе со ра Жор жа Ли сја ни ја (Ge or ges 
Lu ci a ni) у Бор доу, где па ра лел но по ха ђа ча со ве на Шко ли за ле пе 
умет но сти (Éco le des be a uxarts). 

По чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка Жан Де ска до би ја 
јед но од пр вих ме ста про фе со ра ру ског је зи ка у ли це ју Шам по ли
он у Гре но блу, за тим про во ди ви ше го ди на у Бе о гра ду као лек тор 
фран цу ског је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту, пре не го што ће 
по ста ти до цент на Уни вер зи те ту у Бор доу. На Од се ку за сло вен ске 
сту ди је овог уни вер зи те та пре да ва ће ру ски и срп ско хр ват ски до 
кра ја ка ри је ре, кoју ће за вр ши ти као ње гов управ ник. Био је но
си лац углед ног фран цу ског аке дем ског од ли ко ва ња – Che va li er de 
l’or dre des Pal mes académi qu es, а сви ње го ви сту ден ти га пам те као 
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па си о ни ра ног и ве о ма ду хо ви тог про фе со ра ко ји им је, сво јим ен ту
зи ја змом, пре но сио љу бав пре ма пре во ди ла штву.

И по сле лек тор ског ра да у Бе о гра ду, Жан Де ска је остао вр ло 
ве зан за Ср би ју, у ко јој је имао број не при ја те ље, на ро чи то пи сце 
(Бра ни мир Шће па но вић, Дра го слав Ми ха и ло вић) и уни вер зи тет
ске на став ни ке (Ра ди во је Кон стан ти но вић, Дра ган Не дељ ко вић, 
Ми ха и ло Па вло вић). Пре фи ње ни по зна ва лац на ци о нал них књи
жев но сти бив ше Ју го сла ви је (то ком ви ше го ди на био је струч ни 
кон сул тант код Га ли ма ра), зна чај но је до при нео пред ста вља њу 
ње них пи са ца у Фран цу ској: пре вео је, за не ко ли ко ве ли ких фран
цу ских из да ва ча, око три де се так књи га – ро ма на и збир ки при по ве
да ка и пе са ма – ме ђу ко ји ма се на ла зе и књи ге Ме ше Се ли мо ви ћа, 
Да ни ла Ки ша, Бра ни ми ра Шће па но ви ћа, Дра го сла ва Ми ха и ло ви
ћа, Дан ка По по ви ћа, Ми ло ра да Па ви ћа и, на рав но, Иве Ан дри ћа. 
Жан Де ска је и лич но по зна вао је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца, 
ко ји је при хва тао да чи та пре об ја вљи ва ња не ке ње го ве пре во де 
и да му по том пре не се сво ја за па жа ња. Не ка од тих за па жа ња су 
му ка сни је слу жи ла као ре фе рен це.

Са на ро чи тим осе ћа њем за про зо ди ју ма тер њег, фран цу ског 
је зи ка, Жан Де ска је на чи нио мо жда и нај леп ше пре во де срп ских 
са вре ме них ау то ра. Увек дис кре тан, схва тао је пре во ђе ње као 
сво је вр сну игру са је зи ком, као ак тив ност ко ја при чи ња ва за до
вољ ство. Био је пре во ди лацумет ник, мај стор у сво ме за на ту и као 
та кав при знат од стра не сво јих ко ле га, од ко јих је је дан, Алан 
Ка пон (Alain Cap pon), чак при знао да му је Жан Де ска отво рио 
очи и да без ње га не би си гур но био оно што је да нас. 

У јед ном члан ку ко ји је по све тио пи сци ма из бив ше Ју го сла
ви је Жан Де ска је за пи сао:

Оно што на за пад ног чи та о ца, на ро чи то фран цу ског, оста вља 
мо жда нај ја чи ути сак док чи та де ла на ших сло вен ских су се да, је сте 
крај ња на пе тост су ко ба, оштри на за па жа ња без ком про ми са, же сти
на ат мос фе ре ко јом се ого љу ју од но си из ме ђу ли ко ва...

Те сло вен ске осо бе но сти је по себ но осе ћао у срп ској књи жев
но сти и увек на сто јао, у сво јим пре во ди ма, да про на ђе од го ва ра
ју ћа стил ска сред ства ка ко би их из ра зио на нај а де кват ни ји на чин 
и та ко их, не из не ве ра ва ју ћи ори ги нал, при бли жио фран цу ском 
чи та о цу. Ње го ва „спе ци јал ност” се са сто ја ла у то ме да „уђе” не 
са мо у стил ау то ра ко јег пре во ди не го и под ко жу ње го вих ју на ка. 
Нај ре чи ти ји при мер за то је ње гов пре вод Књи ге о Ми лу ти ну Дан ка 
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По по ви ћа, ис пи са не у фор ми ис по ве сти срп ског се ља ка ко ји сво
ју жи вот ну при чу ка зу је ко ло рит ним је зи ком род не Шу ма ди је. 
Жан Де ска је то ли ко бри љант но „ушао” у Ми лу ти нов сказ да је 
про фе сор Дра ган Не дељ ко вић, ко ји је до бро по зна вао фран цу ски, 
с оду ше вље њем при ме тио да он „зву чи” у пре во ду „још бо ље” 
не го у ори ги на лу!

Али ка ко го во ри ти о Жа ну Де скау а да се не по ме ну Уста 
пу на зе мље Бра ни ми ра Шће па но ви ћа, ро ман чи је је пр во из да ње 
об ја вље но на фран цу ском 1975. го ди не. И у слу ча ју ове књи ге те
шко је ре ћи шта је бо ље – ори ги нал или пре вод! Оно што је, ме
ђу тим, из ве сно је сте чи ње ни ца да је у ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи 
сво ме „ма ги страл ном пре во ду” – да ци ти ра мо кри ти ча ра Бер тра на 
Фла ви њи ја (Ber trand Fla vigny) – ово Шће па но ви ће во ре мекде ло 
по ста ло јед на од нај о ми ље ни јих књи га не са мо сту де на та срп ско
хр ват ског не го и фран цу ских из да ва ча: пре ма на во ди ма са мог 
ау то ра, овај крат ки ро ман – ко ји у фор ми фан та зма го рич не але го
ри је, и кроз при чу о дра ма тич ној и ап сурд ној хај ци, сли ка чо ве ков 
усуд – до жи вео је до са да у Фран цу ској чак два де сет три из да ња! 
Слу чај ност или суд би на, по след ње из да ње је иза шло из штам пе 
са мо не ко ли ко ме се ци пре од ла ска ње го вог пре во ди о ца ко ји је, 
ка ко твр ди из да вач (Tu si ta la), од лу чио да „по но во иш чи та свој 
пре вод ка ко би од стра нио је дан не ви дљи ви ан гли ци зам ко ји га је 
му чио пу не че тр де сет три го ди не!” За ни мљи во све до че ње о не
из мер ној од го вор но сти са ко јом се пре во ди лац од но сио пре ма 
сво ме по слу. 

То ком де ве де се тих го ди на, у вре ме дра ма тич них де ша ва ња 
на Бал ка ну, Жан Де ска је на ста вио сво ју пре во ди лач ку ми си ју, 
убе ђен да се по сред ством књи жев но сти мо же нај а де кват ни је при
ка за ти ком плек сност и там на стра на кон фликт них ет нич ких од
но са у јед ном ре ги о ну ко ји За пад од вај ка да ви ди као бу ре ба ру та. 
Из тих раз ло га је и пре вео јед но од ре мекде ла Иве Ан дри ћа, Омер- 
-па шу Ла та са, ко је је сма трао за нај бо љи ро ман ово га пи сца. Ве
ро вао је, на и ме, да је за раз у ме ва ње гра ђан ског ра та у Бо сни – који 
је ка рак те ри са ло бру тал но, че сто ира ци о нал но на си ље не појм љи во 
са ста но ви шта јед ног фран цу ског по сма тра ча – би ло нео п ход но 
про чи та ти овај ро ман. Али је убр зо сха ва тио да у ме диј ској га ла
ми ни је ви ше би ло ме ста ни за умет нич ку реч ни за ни јан си ра но 
раз ми шља ње.

Ве о ма по го ђен гра ђан ским ра том у Ју го сла ви ји, Жан Де ска 
је, по сле од ла ска у пен зи ју, се би по ста вио но ви иза зов, по ве зан та
ко ђе са Бал ка ном: по све тио се уче њу тур ског је зи ка (ко ји је, по сле 
ви ше ве ков не ото ман ске оку па ци је овог ре ги о на, оста вио тра го ве 
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и у срп ском). Из вр сни пре во ди лац срп ских пи са ца је та ко, ре ла
тив но бр зо, по стао је дан од еми нент них пре во ди ла ца са вре ме них 
тур ских ро ман си је ра, ме ђу ко ји ма се из два ја ју Ја шар Ке мал, Не дим 
Гур сел, Асли Ер до ган, Му ра тан Мун ган, Ха кан Гун дај. Нај бо љи 
до каз за ту тврд њу је ње гов пре вод ро ма на Још Ха ка на Гун да ја, 
ко ји је 2015. го ди не овен чан углед ном фран цу ском на гра дом за 
стра не ау то ре – Prix médi cis étran ger, али и јед на дир љи ва из ја ва 
Не ди ма Гур се ла (реч је о пи сцу чи јих шест књи га је об ја вље но у 
Фран цу ској у пре во ду Жа на Де скаа ко ји је са мо три да на пред 
смрт пре дао из да ва чу свој по след њи пре вод, Гур се ло ву књи гу У 
сен ци пи ра ми да). На вест да је ње гов пре во ди лац пре ми нуо, овај 
тур ски пи сац је из ја вио: „Сво је по сто ја ње на фран цу ском ду гу јем 
ње му.” Има ли леп шег при зна ња за јед ног пре во ди о ца?

Ма ло се зна да је Жан Де ска био и сли кар из ра зи тог та лен та. 
Био је пре све га фа сци ни ран др ве ћем, али на ње го вим сли ка ма се 
та ко ђе на ла зе мо ти ви ин спи ри са ни број ним пу то ва њи ма, као на 
при мер у По ли не зи ју, у Ја пан и на Ус кр шње остр во. На да мо се да 
ће се јед но га да на по ја ви ти и од го ва ра ју ћа пу бли ка ци ја по све ће на 
ње го вом сли кар ству, или бар би ти ор га ни зо ва на из ло жба у ње го ву 
част.

Прем да се ба вио спор том це лог жи во та (у мла до сти је чак 
уче ство вао и на спорт ским так ми че њи ма), Жан Де ска је, иро ни јом 
суд би не, пре ми нуо од ср ча не ин су фи ци јен ци је као по сле ди це уро
ђе не ма не, али ко ју је от крио кад је већ би ло ка сно.

Не ка нам бу де до зво ље но да за вр шну реч пре пу сти мо са мом 
пре во ди о цу, по сред ством ци та та крат ког одељ ка из из вр сног пре
во да ро ма на Уста пу на зе мље ње го вог дра гог при ја те ља „Бра не”:

Тandis qu ’il cher cha it la répon se à to u tes ces qu e sti ons, fi xant sa 
pro pre mort com me un mi ro ir ob scur, sa vie to ut en tiè re se réfléchit 
so u dain avec une ef frayan te net teté, ima ge to u te proc he, aux lig nes 
dis gra ci e u ses et aux co u le urs cri ar des ; el le se mit à dan ser de vant ses 
yeux et il com prit so u dain que l’e xi sten ce de l’hom me n’a de sens que 
grâce à l’a mo ur et à la be a uté...

(Док је тра жио од го вор на сва та пи та ња, чи тав жи вот му се 
– из соп стве не смр ти у ко ју је био за гле дан као у там но огле да ло 
– од јед ном, са за стра шу ју ћом ја сно ћом од ра зи и по пут је два из
мак ну те сли ке, по гре шних ли ни ја и не у са гла ше них бо ја, за и гра 
пред очи ма, от кри ва ју ћи му нео че ки ва но да је сми сао људ ског 
по сто ја ња, пре све га, са др жан у љу ба ви и ле по ти...)
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