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И З  С В Е  Т А

ДВЕ СТА ГО ДИ НА ДО СТО ЈЕВ СКОГ

То ком ове го ди не, мно ги до га ђа ји из кул ту ре у Ру си ји би ће по све
ће ни обе ле жа ва њу две ста го ди на од ро ђе ња Ф. М. До сто јев ског, ма кар 
и вир ту ел но, у ери епи де ми је ко ро на ви ру са. Зва нич ни про грам „До сто
јев ски 200” по чи ње у мар ту у Др жав ном те а тру на ци ја у Мо скви по зо
ри шним, опер ским и ба лет ским пред ста ва ма и ки нопро јек ци ја ма и 
тра ја ће то ком чи та ве го ди не. Осим дра ма ти за ци је књи жев них де ла и 
про јек ци је до ку мен тар них фил мо ва, ју би леј се обе ле жа ва и јав ним кви
зо ви ма о жи во ту и де лу пи сца, а за јун ме сец се пла ни ра ју ин те лек ту ал не 
стен дап ве че ри за сно ва не на днев ни ци ма До сто јев ског.

На рав но, би ло ко ја го ди на је до бра да се још јед ном вра ти мо овом 
кла си ку књи жев но сти, чи је де ло по ма же да се стек ну су штин ски уви ди 
о ду хов ним и мо рал ним осно ва ма са вре ме ног дру штва. Во де ћи уни вер
зи те ти ши ром све та рад ру ског кла си ка про у ча ва ју не са мо на фи ло ло шким 
од се ци ма већ и у фи ло зоф ским, со ци о ло шким, прав ним, пси хо ло шким 
и дру гим срод ним ди сци пли на ма, јер До сто јев ски про бле ма ти зу је низ 
те ма од кључ не ва жно сти за чо ве чан ство. На ви ше ме ста у ње го вом опу
су, мо гу се на ћи увек ак ту ел ни ци та ти о зло у по тре би мо ћи, не прав ди и 
по ло жа ју чо ве ка у са вре ме ном све ту, по пут оног да је „ци ви ли за ци ја ство
ри ла мо жда не кр во лоч ни јег чо ве ка, али си гур но окрут ни јег и го рег”. 

О са мо во љи вла сто др жа ца, те шко ћи осва ја ња сло бо де и по кре ти ма 
ма са пи сао је про жи вље но и ду бо ко. У Злим ду си ма ука зао је на по ку шај 
да се оства ри ве ли ка иде ја дру штве не јед на ко сти, ко ји ће се оте ло тво
ри ти по сле не ко ли ко де це ни ја у бољ ше вич кој ре во лу ци ји. А да не ма 
го рег зла од оног ко је се оства ру је под ма ском до брог, ви ди се у фи гу ри 
Ве ли ког ин кви зи то ра из ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви. Реч је о шар ла та ну 
ко ји про по ве да те о ри је у ко је не ве ру је, али њи ма успе шно ма ни пу ли ше 
ма са ма. Раз ли чи ти то та ли тар ни си сте ми и ау то крат ски ре жи ми до ка
зу ју ње го ве ре чи да „сло бо ду љу ди успе ва да над вла да са мо онај ко им 
прет ход но умр тви са вест”. 

Осим ди ја лек ти ке до бра и зла, у де ли ма До сто јев ског на ла зи мо и по
је дин це ко ји ни су спрем ни да диг ну ру ке пред на до ла зе ћом апо ка лип сом. 
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Шта ви ше, они нас уче да је ва жно да сва ко на по је ди нач ном пла ну до при
не се да се по ре дак све та не рас пад не у па рам пар чад, ма кар чо ве ка држа
ли за иди о та, по пут Кне за Ми шки на из ро ма на Иди от. 

До сто јев ском ни је про ма као ни па тер на ли зам и по до зри вост ста рих 
европ ских си ла пре ма Ру си ји. Узрок то ме ви део је ка ко у стра ху од огром
не зе мље, та ко и у ду бо ком не зна њу о њој и ру ском на ро ду. На слу ћи вао 
је да ће из ме ђу За па да и Ру си је још ду го тра ја ти та кви од но си... 

По зи ва ју ћи се на „Веч ну исти ну”, До сто јев ски из ра жа ва чвр сто уве
ре ње да „љу ди мо гу би ти ле пи и срећ ни без гу бит ка спо соб но сти да живе 
на зе мљи. Не же лим и не мо гу да ве ру јем да је зло нор мал но ста ње љу ди”.

НА ГРА ДА „ФРАН СИ СКО УМ БРАЛ”

Жи ри на гра де „Фран си ско Убрал” као нај бо љу књи гу об ја вље ну у 
Шпа ни ји про шле го ди не про гла сио је пр ви ро ман пе сни ки ње из Кор до
бе Еле не Ме дел (1985). Књи га Чу де са (Las Ma ra vil las) мо же се чи та ти и 
као низ улан ча них ис по ве сти же на три ге не ра ци је јед не по ро ди це из рад
нич ке кла се, на пе ри фе ри ји дру штва и мо ћи од лу чи ва ња, са те ма ти ком 
исто ри је еко ном ске мо ћи и ње ним ефек ти ма на жи во те же на у Шпа ни ји 
од смр ти дик та то ра Фран ка до са вре ме ног до ба. У њој се при по ве да о 
нов цу, ње го вом не до стат ку и на чи ни ма на ко је то од ре ђу је јед ног чо ве
ка, а лир ско при по ве да ње се у по след њем по гла вљу – ста па њем три 
то ка ис по ве сти – пре тва ра у по ли тич ки есеј и рас пра ву о вр сти гла со ва 
и окол но сти ма у ко ји ма им се до зво ља ва да при по ве да ју о на шим ко ре
ни ма и про шло сти. 

ПО СЛЕД ЊИ КА НОН ХА РОЛ ДА БЛУ МА

Те шко по кре тан, ве зан за кућ ни кон цен тра тор ки се о ни ка, про фе сор 
Ха ролд Блум (1930–2019) је до кра ја жи во та имао по тре бу да бу де у кон
так ту са сво јим сту ден ти ма. Уни вер зи тет Јејл је, у ту свр ху, из најм љи вао 
ми ни бу се ве ко ји ма је сту ден те слао на пре да ва ња код про фе со ра у ку ћу. 
Бо ле сни про фе сор се пред њи ма пре о бра жа вао, умео је да на и зуст де кла
му је сто ти не сти хо ва од Хо ме ра до Џо на Еш бе ри ја (и Шек спи ра, под ра
зу ме ва се). На па мет је на во дио и ду гач ке фраг мен те из свет ске ли те ра
ту ре, од Сер ван те са до Ур су ле Ле Гвин. Упра во тим де ли ма, ко је тра же 
но ва чи та ња и иш чи та ва ња, по све ће на је Блу мо ва пост хум на књи га 
Бли ста ва књи га жи во та – ро ма ни за чи та ње и но во чи та ње (The Bright 
Bo ok of Li fe. No vels to Read and Re read), је ди на у ње го вом опу су по све ћена 
ис кљу чи во ро ма неск ном ро ду.
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„Ро ма ни ма се вра ћам да бих по но во срео ста ре при ја те ље и упо знао 
но ве”, на пи сао је Блум. Ње го ва опро штај на књи га пред ста вља се ри ју 
ме ди та ци ја о пе де сет и два ро ма на из свет ске књи жев но сти, оп ште при
хва ће ном ли те рар ном ка но ну, са све жим уви ди ма и увек но вим за до
вољ стви ма ко ја ну де ау то ру док их по но во иш чи та ва у по зном де лу свог 
жи во та. Блум не рет ко кон тек сту а ли зу је сво ја чи та ња: на во ди ка да је 
шта чи тао и ко јим по во дом, ко ји су про фе со ри обо га ти ли ње го ву пер цеп
ци ју ро ма на и у ко јој ме ри се она ме ња ла то ком вре ме на.

Бу ду ћи да је об ја вље на пост хум но, мно ги кри ти ча ри прет по ста вља
ју да је реч, за пра во, о не до вр ше ној књи зи јер су из ка но на из о ста вље ни 
мно ги ау то ри ко ји ма се про фе сор де таљ но ба вио, по пут Каф ке и Бе ке та, 
и из ве сни ро ма ни ко је је ети ке ти рао као вр хун ске, као што је Аме рич ка 
тра ге ди ја Те о до ра Драј зе ра.

IN ME MO RI AM: ЂУ АН МАР ГА РИТ (1938–2021)

Шпан ски и ка та лон ски пе сник Ђу ан Мар га рит, до бит ник Сер ван
те со ве на гра де за 2019, пре ми нуо је 16. фе бру а ра. Се бе је од ре дио као 
дво је зич ног пе сни ка, у по ет ске стру је се ни је свр ста вао, за пе снич ко 
би ће је твр дио да је „нај ре а ли стич ни је, нај праг ма тич ни је, јер се на па ја из 
ствар но сти”, док је из ван по е зи је би ће бес по моћ но. Од 1980. је пи сао на 
ка та лон ском, али је сво је сти хо ве лич но пре во дио на шпан ски, за др жав
ши та ко ам би ва лен тан став ка ко о пи та њу је зи ка, та ко и о се па ра ти зму 
у Ка та ло ни ји. Сма трао је да не за ви сност Ка та ло ни је „тре ба по што ва ти 
ако ће она ство ри ти др жа ву по пут Хо лан ди је или Дан ске”, али и да „у 
њу не ве ру ју чак ни они ко ји је за го ва ра ју”. 

Осим књи жев ног ра да, овај пе сник – ар хи тек та по обра зо ва њу – пре
да вао је на Уни вер зи те ту у Бар се ло ни и уче ство вао у кон стру и са њу цр кве 
Са гра да фа ми ли ја. „За да так пе сни ка је, исто као и ар хи тек те, да са зи да 
јед ну чвр сту струк ту ру”, из ја вио је при ли ком до де ле Сер ван те со ве на граде.

IN ME MO RI AM: ЛО РЕНС ФЕР ЛИН ГЕ ТИ (1919-2021)

Пе сник и из да вач из Сан Фран ци ска Ло ренс Фер лин ге ти пре ми нуо 
је 22. фе бру а ра. Ши ре је по стао по знат по осни ва њу књи жа ре City Lights 
1953, ко ја се убр зо пре тва ра у сте ци ште по ли тич ких ак ти ви ста из Сан 
Фран ци ска, бо е ма и хе до ни ста, као што су Ален Гин зберг, Ви ли јам Ба
ро уз и Џек Ке ру ак, пред вод ни ка бит ге не ра ци је. Њи хов књи жев ни по
крет је од ба ци вао кон зер ва тив не дру штве не вред но сти и на ра ста ју ћи 
кон зу ме ри зам по сле рат ног дру штва, окре ћу ћи се ду хов но сти, лич ном 
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про све тље њу и сек су ал ном осло бо ђе њу, до че га се не рет ко сти за ло ко ри
шће њем пси хо де лич них дро га. Књи жа ра City Lights, као кул тур на тач ка 
гра да на За пад ној оба ли, не ко ли ко го ди на ка сни је по чи ње и да из да је 
књи ге умет ни ка из ал тер на тив ног, кон тра кул тур ног и мар ги нал ног ми љеа, 
и ту де лат ност је за др жа ла до да нас. Сме ште на на аве ни ји Ко лам бус, 
она је 2001. до би ла ста тус град ског обе леж ја Сан Фран ци ска од исто риј
ске вред но сти, за јед но са мо стом Гол ден гејт.

Осим из да вач ког и књи жар ског ра да, Фер лин ге ти се до ка зао и као 
пло дан пи сац ра зно ли ких та ла на та и ин те ре со ва ња, чи је се књи ге опи
ру кла си фи ка ци ји. Po e tus la u re a tus Сан Фран ци ска по стао је 2005, док 
је гра до на чел ник тог гра да ње гов сто ти ро ђен дан, 24. мар та 2019, про гла
сио за Дан Ло рен са Фер лин ге ти ја. На срп ском је зи ку су пре ве де ни ње
го ви ро ма ни Љу бав у да ни ма бе са и Ма ли де чак, збир ка по е зи је Пеј за жи 
жи вље ња и уми ра ња и из бор из по е зи је Бес кра јан жи вот. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




