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И З  С ВЕ ТА

КРИ ЗА У ВЕ НЕ ЦУ Е ЛИ И КЊИ ЖЕВ НОСТ

Улич ни не ми ри, ин фла ци ја од пре ко ми ли он про це на та, дво ји ца 
по ли ти ча ра ко ји твр де да су ле ги тим но иза бра ни пред сед ни ци, ми ли о ни 
еми гра на та, упли та ње су се да под па тро на том САД... не ка да ста бил на 
ју жно а ме рич ка др жа ва кли зи ка ам би су по по зна том сце на ри ју. Ре флек
си је са да шњег ста ња у Ве не цу е ли мо гу се про на ћи и у де ли ма књи жев
них кла си ка. Је дан од њих je књи га Ро му ла Га ље го са из 1929, Го спо ђа 
Бар ба ра (Doña Bar ba ra). У књи зи ко ја је ушла у лек ти ре у ве не цу е лан ским 
шко ла ма опи су је се су коб из ме ђу ра то бор не и пре пре де не ју на ки ње из 
на сло ва и ран че ра, оли че ња ци ви ли зо ва но сти, из ју жно а ме рич ке рав ни
це – ља но са (lla nos). Га ље гос – ина че пр ви де мо крат ски иза бра ни пред
сед ник Ве не цу е ле – као да при по ве да пси хо ло шку сту ди ју љу ди из ве не
цу е лан ских ља но са, ве чи тих жр та ва спо ља шњих окол но сти, али исто
вре ме но и хра брих и не у стра ши вих по је ди на ца. Сâм Уго Ча вез је, по пут 
ју на ка књи ге, по ре клом био lla ne ro, ду бо ко уро њен у ко лек тив но не све
сно свог на ро да и ње гов из вр стан по зна ва лац, оп чи њен ње го вим ар хе тип
ским пе сма ма и ми то ви ма, по ка зав ши та ко да је био да ле ко из над „обич
ног” ле ви чар ског по пу ли сте, ка квих је би ло ши ром све та. 

КЊИ ЖЕВ НЕ НА ГРА ДЕ У ШПА НИ ЈИ

Ми ни стар ство кул ту ре Шпа ни је од лу чи ло је да ово го ди шњу На
ци о нал ну на гра ду за књи жев ност до де ли Лу и су Ма теу Ди је зу (1942). У 
од лу ци се ука зу је на ње го ву „из у зет ност као ства ра о ца у ра зно вр сним 
жан ро ви ма” , пи сца као „на след ни ка усме не кул ту ре и хро ни ча ра ње ног 
про гре сив ног не ста ја ња”, „из ван ред но бо га тог по ет ског је зи ка, ве чи то 
за о ку пље ног мо рал ним ди мен зи ја ма људ ског бив ство ва ња”. По за ни
ма њу прав ник, на књи жев ну сце ну сту па ше зде се тих го ди на пе снич ком 
три ло ги јом, по сле че га се по све ћу је пи са њу ро ма на и есе ја. Члан је Шпан
ске кра љев ске ака де ми је. 
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На гра да Сер ван тес за 2020. до де ље на је пе сни ку из Ва лен си је Фран
си ску Бри не су (1932). Бри нес је пе снич ки ста сао пе де се тих го ди на, у 
ге не ра ци ји ин ти ми ста и сма тра се, по ре чи ма жи ри ја „ме лан хо лич ним 
пе сни ком ко ји ута ба ва ста зе сен ка ма што нас пра те”. Ње го ва по е зи ја је 
не пре ста на ре флек си ја о про то ку вре ме на, де тињ ство у њој за у зи ма мит
ски зна чај, у ње му се не спо зна је смрт, док од ра сли – ко нач но про те ра
ни из ра ја – тек по вре ме но (у ерот ским и кон тем пла тив ним тре ну ци ма) 
мо гу да осе те пу но ћу жи во та. Као ње го ве по ет ске уз о ре кри ти ка че сто 
на во ди Кон стан ти на Ка ва фи ја и Лу и са Сер ну ду. Члан је Шпан ске кра
љев ске ака де ми је.

НО ВЕ ДИС ТО ПИ ЈЕ ЛА ТИН СКЕ АМЕ РИ КЕ

Ла ти но а ме рич ка на уч на фан та сти ка до жи вља ва пре по род. У гра ду 
бу дућ но сти, ко ји је мо жда Мон те ви део, а мо жда и не, бол ни це пу не па
ци је на та су у ко лап су, на ули це се не из ла зи без ма ски, нај си ро ма шни ји 
су за тво ре ни у сво је ста но ве, а нај бо га ти ји су се пре се ли ли на уда ље на 
ме ста, пти ца не ма, ре ка ко ја про ти че по ред гра да по ста је цр ве на, а ри бе 
у њој су уги ну ле или су де фор ми са не, свеж ва здух ва ља из бе га ва ти по 
сва ку це ну, ве тар је цр вен и мо же да оде ре ко жу, а на те ле ви зи ји ја вља ју 
ку да се у том тре нут ку ши ри за га ђе ње – оквир је рад ње у ро ма ну Прља ва 
ру жа (Mu gre ro sa) уру гвај ске књи жев ни це Фер нан де Три јас, об ја вље ног 
но вем бра про шле го ди не, пре не го што је ко ро на ви рус пре о бра зио на ше 
жи во те. 

СФ про за, де це ни ја ма у сен ци ма гич ног ре а ли зма, по след њих не
ко ли ко го ди на до би ја ис так ну ти је ме сто у ка та ло зи ма мно гих ла ти но
а ме рич ких из да ва ча. Ро ман Фер нан де Три јас тек је је дан у ни зу дис то
пи ја за о ку пље них бу дућ но шћу пла не те и кли мат ским про ме на ма, ме ђу 
ко ји ма су и де ла Ар ген тин ца Мар ти на Ка па ро са и Мек си кан ца Еми ли
ја на Мон хеа. „На уч на фан та сти ка по ста ће но ви ре а ли зам”, об ја шња ва 
бо ли виј ски књи жев ник Ед мун до Паз Сол дан. „Она по ма же у при по ве
да њу о лич ним и дру штве ним про ме на ма на ста ли под ути ца јем тех но
ло ги ја и но вих ме ди ја. С дру ге стра не, у Ла тин ској Аме ри ци жан ро ви 
ни ка да ни су би ли оштро по де ље ни и ње на књи жев ност је флек си бил
ни ја у ком би но ва њу раз ли чи тих ре ги ста ра, за раз ли ку од тра ди ци о нал не 
ан гло сак сон ске ли те ра ту ре.” 

Још јед ну спе ци фич ност ла ти но а ме рич ке СФ про зе Паз Сол дан 
об ја шња ва и ти ме што овај кон ти нент ни ка да ни је био ме сто на ко јем 
се ра ђа ју на уч на от кри ћа. „Ми смо па сив ни при ма о ци и ко ри сни ци на
уч них про на ла за ка и на ши пи сци су скло ни при ка зу њи хо вих од ра за у 
на шој све сти, на шој су бјек тив но сти.” 
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КРА ЂА КЊИ ГА

Уни вер зи тет ска би бли о те ка у Кем бри џу не дав но је об ја ви ла да су 
не ста ле две ку ти је са ру ко пи си ма Чар лса Ди кен са. Сре ди ном две хи ља
ди тих се прет по ста вља ло да су ру ко пи си при ли ком ре но ви ра ња згра де 
оста вље ни на по гре шном ме сту, док се са да ве ру је да су укра де ни. Не ве
за но за те шко про це њи ву нов ча ну вред ност ру ко пи са, ова вест по ста вља 
из ве сна ин те ре сант на мо рал на пи та ња. Исто вре ме но, ово бу ди на ду да 
у ди ги тал ној ци ви ли за ци ји ру ко пи си још увек ни су из гу би ли ва жност.

А да је њи хо ва кра ђа не ка да сма тра на за те жак пре кр шај и грех, 
све до че по је ди ни нат пи си на сред њо ве ков ним ру ко пи си ма. На при мер, 
ко мен та ри Је ван ђе ља по Лу ки пре ча сног Би да, бе не дик тин ског мо на ха и 
те о ло га из VI II ве ка, укра ше ни су кле твом: „Qu em qui ce la ve rit vel fra u dem 
de eo fe ce rit anat he ma sit” (Не ка је про клет ко ово са кри је или оште ти). 
Слич но се мо гло про чи та ти и у сред њо ве ков ним ма на стир ским би блио
те ка ма, по пут нат пи са из би бли о те ке Сан Пе дра у Бар се ло ни, ко ји чи
та о ци ма ле пљи вих пр сти ју по ру чу је: „Ко год укра де, или по зај ми па не 
вра ти књи гу, не ка му се у ру ка ма она пре тво ри у гу ју и рас трг не га. Од 
па ра ли зе не ка му се оду зму ру ке, а сви ње го ви про кле ти не ка бу ду.”

На тај про блем мо же се на и ћи и у по не ком књи жев ном де лу. У 
Трејн спо тин гу Ир ви на Вел ша, нар ко ма на Рен то на ухва те у кра ђи Кјер
ке го ра, а он се на су ду бра ни да је са мо хтео да га про чи та. На су ди јин 
пре зри ви ко мен тар Рен тон од го ва ра: „Ме не за ни ма ју ње го ви кон цеп ти 
су бјек тив но сти и исти не, а по себ но иде је ко је се ти чу из бо ра, кон цепт 
да се из и стин ски из бор мо же на чи ни ти је ди но из сум ње и не си гур но сти, 
без узи ма ња у об зир ис ку ста ва и са ве та дру гих.” Рен тон по том би ва по
ми ло ван. 

УМЕТ НОСТ ИН ТЕР ВЈУ И СА ЊА

У ре но ми ра ном књи жев ном ча со пи су на ен гле ском је зи ку The Pa ris 
Re vi ew не дав но је иза шао пет сто ти ин тер вју. Без пре те ри ва ња се мо же 
ре ћи да је ода бир са го вор ни ка у про те клих по ла ве ка од раз вр хун ске упу
ће но сти ње го вих уред ни ка у књи жев не то ко ве, али да исто та ко све до чи 
о од ре ђе ним тен ден ци ја ма у свет ској књи жев но сти. Пе де се тих и ше зде
се тих го ди на ин тер вју и са ни књи жев ни ци су пр вен стве но бе ли му шкар
ци – не ма же на, као ни Афро а ме ри ка на ца (са из у зет ком Рал фа Ели со на), 
ко ји су у тој епо хи за си гур но би ли сла бо ви дљи ви и има ли мно го про бле
ма са об ја вљи ва њем. У на ред ним де це ни ја ма они би се по ја вљи ва ли тек 
ка да је про це ње но да је њи хо ва књи жев на вред ност не спор на (као што је 
слу чај са Џо ан Ди ди он, ин тер вју и са ном у два на вра та, 1978. и 1996).
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Осим до ку мен тар не вред но сти, ови оп шир ни ин тер вјуи су зна чај ни 
и по то ме што су у при лич но за тво рен свет ан гло а ме рич ке ли те ра ту ре 
успе ва ли да лан си ра ју мно ге свет ске књи жев ни ке. Бор хес је ин тер вју
и сан 1967, а Па бло Не ру да 1971, исте го ди не ка да до би ја и Но бе ло ву на
гра ду, а слич но је би ло и са Га бри је лом Гар си јом Мар ке сом (ин тер вју
и сан 1981, а на гра ђен на ред не го ди не). 

Да је ин тер вју за Па ри ску ре ви ју озбиљ на ствар ко ли ко и пи са ње 
књи ге, ис ти че и нај но ви ји са го вор ник у по след њем бро ју ча со пи са, шпан
ски књи жев ник Ен ри ке Ви лаМа тас. У из ја ви за днев ник Ел па ис, он 
ис ти че да зна на па мет ин тер вјуе мно гих књи жев ни ка ко ји за ње га има ју 
мит ски ста тус, а да му је за ко рек ци ју вла сти тог ин тер вјуа тре ба ло от при
ли ке го ди ну и по да на. 

За об ја вљи ва ње ду гач ких раз го во ра са чу ве ним ау то ри ма по сто
ја ли су, по уред ни ку Џор џу Плим то ну, „је дан прак ти чан и је дан иде а
ли стич ки раз лог”. Прак тич ни раз лог је био тај што је мла ди књи жев ни 
ча со пис је ди но пу тем ин тер вјуа мо гао бес плат но да ан га жу је по зна та 
име на. С дру ге стра не, ова раз ме на пи та ња и од го во ра пред ста вља ла је 
за ме так вр сте „есе ја у фор ми ди ја ло га”. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




