BILTEN UKPS
broj 8-11 / avgust-novembar 2012.
Svoje nećemo, tuñe ne damo!
(parola tajnog društva Gramzigrad)
Blaženo sećanje na letnji ponedeljak u kojem se izbor guvernerke
podudara sa Danom rudara i početkom Gučijeve fešte koloraturama
operske dive Rade Dragačević iz Bakočeva („Udri brigu na veselje!
Juriš,
naši,
na
fotelje!
Razagnajte
tugovanku,
podržite
JorgoBanku“). Значи, Sve Po Starom (SPS). ЏЏЏ Premda nas
beda podmuklo opseda,neće nas bad luck baciti u bedak: resničko
jezero Pariguz, strateška tačka rakovičkog (kata)klizma-turizma,
pretvoriće borbu za goli život u celogodišnji nudizam. Brokeri s
Moravu žure s pretvorbom rodne u robnu grudu. Jeste da je prošlost – suze,
a budućnost – briga, ali žeđ i glad biće utomljeni lovom na lovu
kapitalista kapitalaca. Kancelarija za brze odgovore Gonzales über
alles svezala paket Sjerbskij vapros i ruskij atvjet i, za beli svet,
format prezidenta 30x45. ЏЏЏ Priznati premijer priznao rukovanje
sa nepriznatim. Oni se, значи, nisu mogli rukovati pre nego što su
im pružili priliku da jedan drugom pruže ruku (novinarske su patke
da su im ruke bile pružene za packe), ali je zapravo ruku prvi pružio
drugi prvome. Nisu, значи, pristali da se njihove značke tumače
naopačke. Иначе, значи, ваља истачи да су се уз виски грицкали
пистачи, а за десерт лизуцкао eye scream. How very touchy! ЏЏЏ
Premijer s merakom čuo Clean-tone & Ash-tone duo. ЏЏЏ Sovoljub
Tvrdoljuskić, instruktor pilates fitnesa (pranja ruku sapuničkim
saopštenjima) nikad čuo za patriotsku pljačku, ali je kroz neprozirne
zavese svog dalekozor-prozora nazreo presudni izbor: da se knjiga
o Evropi сад и заувек sklopi; da se ne srlja, jer ko srlja, taj zabrlja,
pa nadrlja. Treba temeljno da se spremimo i s Matuškom neutralno
izgrlimo, a ne da bezglavo stremimo i u Brisel hrlimo. I Lav Tomis
mrzi kompromis: „Pre ću se povući no što ćemo okrnjeni ući!“. ЏЏЏ
Preglupisavanje na lokalu, danonoćni бокс попули, svedoči da je
politička Ovangarda zanemarila preporuku o neizlaganju suncu
izmeñu 11 i 17 č. ЏЏЏ Urušene institucije (URIN) dovode do
muškog nepotizma i damskog lepotizma. Ujedinjeni rauberi Srbije
staju na put pandemijskom obliku padanijskog jatebitimenizma:
nude departizaciju kroz deparizaciju i pauperizaciju nepartijaca.
Лејтест њуз:.Toalet papir ubuduće šaren, kako bi se razlikovao od belih
listića. X Premijer poručio azilantima, tonom brižne nudilje: tuñe
obilje ne može (i ne sme!) da zameni nežno okrilje tomovinske
dadilje. X Padanija se pridružila bojkotu pretvarača teheranijuma u
obogaćeni iranijum. Nego šta! X Uskoro stiže spas – bratski gas. X
Razbraćeni na korak od vraćanja u Postojbinsku jamu (jedni u
špilju, drugi u pećinu). X I ovaj 29.11 jednima šarenlaža, drugima
svinjokolj, trećima doživotna titovaža.

PREDSTAVLJEN NAJNOVIJI BROJ MOSTOVA
U petak, 28. septembra 2012. godine, održana je književno-prevodilačka
tribina u Udruženju književnih prevodilaca Srbije posvećena izlasku iz štampe novog,
152. broja Mostova, časopisa za prevodnu književnost.
Tom prilikom, napravljen je kratak osvrt na
dosadašnju uređivačku politiku jednog od najznačajnijih
časopisa ove provinijencije u našoj zemlji i ukazalo se
na promene u uređivačkoj politici i uredništvu koje
donosi 152. broj Mostova.
Učesnici tribine Duško Paunković, glavni i
odgovorni urednik, Miloš Konstantinović, član
redakcije, Marko Čudić, član redakcije, istakli su da su u
novom broju Mostova, pored eseja koji se bave
problemima prevođenja i jezika, zastupljeniji
književnoumentički tekstovi. Duško Paunković je istako
da su priloženi tekstovi u vremenskom rasponu od 16.
do 21. veka, žanrovski vrlo raznoliki i da pripadaju
različitim nacionalnim književnostima.
Duško Paunković je istakao da se vodilo računa o konceptu novog broja
Mostova te da ga otvaraju tekstovi Antonija Tabukija, kao počast istaknutom
italijanskom piscu koji je preminuo ove godine, a potom sledi tekst mađarskog pisca,
koji upoznaje čitaoce sa autorom koji dolazi iz zemlje koja je ove godine počasni gost
Sajma knjiga u Beogradu.
Učesnici tribine su istakli da je jedini kriterijum kojim su se rukovodili pri
odabiru tekstova estetski i da je želja novog uredništva čuvanje kvaliteta i renomea
koje ovaj časopis ima od prvog broja koji je izašao pre 42 godine.

ДУШКО ПАУНКОВИЋ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „ЗЛАТКО КРАСНИ“
За овогодишњег добитника награде „Златко Красни“ проглашен је преводилац
Душко Паунковић, за превод књиге Димитрија Мизгулина, „Јутарњи анђео“ у
издању Русике, Београд 2011.
Награду је основала породица Златка Красног, супруга Славица и син Јан, у
сарадњи са градом Смедеревом, као успомену на нашег члана, песника и
преводиоца Златка Красног, који је био дугогодишњи активни учесник
Смедеревске песничке јесени.
Награда је уручена 18. октобра 2012. на завршној вечери Фестивала.
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Образложење награде „Златко Красни“ за 2012. годину:

Овогодишња
награда
за
превођење поезије „Златко Красни“ се,
једногласном
одлуком
жирија,
додељује
преводиоцу
Душку
Паунковићу, а за превод књиге
Димитрија Мизгулина Јутарњи анђео у
издању Русике, Београд, 2011.
Његов превод Мизгулинове
поезије која говори о многим
аспектима живота велике земље – са свим њеним старим и новим обичајима,
бурним променама, боготражитељством и превредновањем историје, изведен је
доследно и суверено.
Руски језик је познат по својој мелодичности и Паунковић је, налазећи
звучне еквиваленте у српском, настојао да не изневери читаоца и не лиши га
тако важне компоненте поетског остварења.
Ово се исто тако односи и на основну идеју и тон којим је она исказана у
оригиналу, као и на строго задату форму, метрику, ритам и риму стихова, што је
резултирало њиховим природним и, рекли бисмо, једнаковажећим,
равносуштним звуком на нашем језику. Старајући се о чистоти српског језика,
Паунковић се и у овом случају клонио туђица и непотребног замагљивања
текста; у тесном оквиру каткад изузетно прегнатног и језгровитог стиха он
успева да задржи растреситост текста – значењску, језичку, експресивну, што је
од изузетне важности за потпуност доживљаја поезије. Потписујући овај свој
превод са руског језика, Душко Паунковић је још једном доказао да теорија о
непреводивости поезије важи само за оне који у њу верују или који се иза ње
крију.
Вера Хорват

TRIBINA O ZEBALDU
U sredu, 28. novembra, u Udruženju književnih prevodilaca Srbije, održana je
tribina pod naslovom: „Problem (post)humanizma u romanesknoj prozi V. G.
Zebalda“.
Gosti tribine Spomenka Krajčević, prevodilac i Jan Krasni, prevodilac i asistent na
katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, razmotrili su etičke i
estetičke specifičnosti Zebaldove umetničke proze.
Gosti tribine se se posebno osvrnuli na mogućnost umetničkog transponovanja
graničnih životnih situacija u umetnički medijum, što je jedna od ključnih Zebaldovih
preokupacija, kao i na pojam lutalaštva i obezdomljenosti Zebaldovih junaka.
Posebnu pažnju sagovornici su posvetili problematičnom odnosu između istorije i
pojedinačne ljudske sudbine, problemu vremena i temi sećanja, jednoj od ključnih u
autorovom opusu.
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Sagovornici su raspravljali i
o problemu melanholije kod
Zebaldovih junaka i izneli različita
stanovišta o tvrdnji pisca Dž. M.
Kucija da je uzrok melanholije
Zebaldovih junaka u evropskoj ideji
napretka.
Gosti
su
govorili
o
Zebaldovom shvatanju jezika i
skrenuli pažnju na to da je jezik za
Zebalda osnovni konstituent sećanja. Razgovaralo se i o specifičnostima Zebaldovog
umetničkog izraza kao i o fenomenu fotografija kao njegovog sastavnog dela.

VESTI
Duško Paunković predsednik Nacionalnog saveta za kulturu
Na Desetoj redovonoj sednici Naiconalnog saveta za kulturu održanoj 5. septembra,
za novog predsednika tog tela izabran je prevodilac Duško Paunković. Paunković je
jednoglasno izabran za novog predsednika na predlog Dušana Otaševića, koji je tu
funkciju vršio od septembra 2011. do septembra 2012. godine.

Preminuo Sava Babić
Naš dugogodišnji član, književni prevodilac sa mađarskog, književnik i teoretičar
prevoda Sava Babić, preminuo je 23. novembra i sahranjen na Novom groblju u
Beogradu.
Sava Babić je osnivač katedre za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu
i bio je redovni profesor na toj katedri. Preveo je na srpski dela mađarskih pisaca,
između ostalih Petefija, Esterhazija, Hubaja i mnogih drugih, a najpoznatiji su mu
prevodi celokupnih dela Bele Hamvaša.
Dobitnik je najvećih prevodilačkih nagrada u našoj zemlji i Mađarskoj i posebnog
priznanja za doprinos nacionalnoj kulturi.
O danu sećanja na Savu Babića obavestićemo članove putem Biltena.

Nagrada Miloš N. Đurić
Poštovane kolege, pozivamo vas na svečanu dodelu nagrade Miloš N. Đurić, koja
će se i ove godine održati 7. decembra u 18h u prostorijama Udruženja,
Francuska 7.
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