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И З  С ВЕ ТА

НЕПОДОБНИПРЕВОДИОЦИ

Вик тор Оби олс, ка та лон ски пре во ди лац Шек спи ра и Оска ра 
Вајл да, не дав но је при мио по руџ бу од из да ва ча из Бар се ло не Уни
верс да пре ве де пе сму Аман де Гор ман „Бр до ко јим се пе ње мо” 
(„The Hill We Climb”). Пе сма је ин спи ри са на ју ри шом на Ка пи тол 
6. ја ну а ра ове го ди не и про чи та на је на ина у гу ра ци ји Џоа Бај де на, 
но вог пред сед ни ка САД. Афро а ме ри кан ка А. Гор ман је са два де
сет и три го ди не нај мла ђа пе сни ки ња ко јој је до де ље на уло га да 
ре ци ту је сво ју по е зи ју на пред сед нич кој ина у гу ра ци ји, а ту част 
ме ђу пе сни ци ма пр ви је имао Ро берт Фрост 1961.

Три не де ље ка сни је, из да вач је пре во ди о ца оба ве стио да ће 
мо ра ти да рас ки не уго вор с њим. Ка ко је Ори олс из ја вио за АФП: 
„Ре кли су ми да имам по гре шан про фил. Ни су до во ди ли у пи та ње 
мо је спо соб но сти, али они тра же осо бу дру га чи јег про фи ла: мла ду 
же ну, по ли тич ког ак ти ви сту и, по мо гућ но сти, црн ки њу.” Ни је му 
по зна то да ли је рас кид тра жио из да вач или агент Гор ма но ве.

Слич ну суд би ну до жи ве ла је и Ма ри је ке Лу кас Рај не фелд, 
до бит ни ца ме ђу на род ног Бу ке ра, ко ја је Гор ма но ву тре ба ло да 
пре ве де на хо ланд ски. До ду ше, Рај не фел до ва је од у ста ла од пре
во ђе ња по сле кам па ње ко ју су про тив ње у хо ланд ској штам пи 
по ве ли по је ди ни по ли ти ча ри. По њи ма, из да вач је „тре ба ло да 
ода бе ре не ког умет ни ка усме не ре чи, мла ду пре во ди тељ ку и при
том бес ком про ми сно цр ну”.

ДАНТЕОВАГОДИНА

У Ита ли ји се обе ле жа ва се дам сто го ди на од смр ти Дан теа Али
ги је ри ја. Тим по во дом се ове го ди не пла ни ра ју број ни кул тур ни 
до га ђа ји у Фи рен ци, Ра ве ни и дру гим гра до ви ма ве за ним за жи вот 
пе сни ка. Га ле ри ја Уфи ци је већ при ре ди ла вир ту ел ну из ло жбу 
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гра фи ка са сце на ма из Бо жан стве не ко ме ди је ше сна е сто ве ков ног 
умет ни ка Фе де ри ка Цу ка ри ја. За Дан те ов дан про гла шен је 25. 
март, да тум за ко ји се ве ру је да је дан ње го ве смр ти.

А упра во под тим да ту мом не мач ки днев ник Фран фур тер 
рунд шау об ја вио је чла нак ко ји је иза звао при лич но ко ме ша ње не 
са мо ме ђу ита ли јан ским ин те лек ту ал ци ма, не го и ме ђу по ли ти ча
ри ма. По зна ти но ви нар Ар но Вид ман на пи сао је: „иа ко је Дан те 
из ди гао је зик на ци је”, да на шња де ца с на по ром мо гу да раз у ме ју 
је зик Бо жан стве не ко ме ди је из 1320. Ова еп ска по е ма је пи са на 
то скан ским ди ја лек том, а не ла тин ским је зи ком, ка ко би би ла ра
зу мљи ви ја љу ди ма. Тај из бор је имао то ли ки ути цај на по то ње 
пи сце да је то скан ски ди ја ле кат по стао осно ва мо дер ног је зи ка и 
оту да Дантеa сма тра ју „оцем ита ли јан ског је зи ка”. Је зик Бо жан
стве не ко ме ди је је са вре ме ним Ита ли ја ни ма са вр ше но ра зу мљив, 
уз из у зе так не ко ли ко ар ха ич них ре чи и по је ди них те о ло шких кон
це па та. Исто се не би мо гло твр ди ти за сред њо ве ков на де ла ен гле
ских и не мач ких ау то ра и њи хо ву ра зу мљи вост да на шњим са вре
ме ни ци ма.

Но, још ви ше за па њу ју ис ка зи по пут оних да је „Шек спир у 
сво јој амо рал но сти све тло сну го ди ну мо дер ни ји од Дан теа и ње
го вог на по ра да о све му до но си суд кроз вла сти ту ети ку”, као и да 
је Дан те у свом кон цеп ту „ко пи рао про ван сал ске тру ба ду ре”. На 
ова кве и слич не тврд ње но ви на ра ко ји се пред ста вља као по зна
ва лац Дан теа, нај стро же је ре а го ва ла управ ни ца Га ле ри је Уфи ци 
Ај ке Шмит, опи сав ши га као „иг но ран та”. 

БУМАМЕРИЧКОГЕСЕЈА

Је дан од нај симп то ма тич ни јих при ме ра про ме не па ра диг ме 
у се вер но а ме рич кој књи жев но сти дру ге по ло ви не два де се тог века 
пред ста вља ју есе ји Џо ан Ди ди он. Иа ко је од ра сла по сле Дру гог 
свет ског ра та у Са кра мен ту, у ре пу бли кан ској по ро ди ци, као ћер ка 
вој ног ли ца, у свом књи жев ном де ло ва њу је на пра ви ла ис ко рак из 
вла да ју ће дру штве не дог ме „одво је них сфе ра”, уве ре ња да род не 
раз ли ке под ра зу ме ва ју раз ли чи то ме сто му шка ра ца и же на, и на 
фи зич ком и на сим бо лич ком пла ну. За јед но са вр шња ки ња ма Су
зан Сон таг и Џе нет Мал колм, на до ве за ла се на ра до ве Ели за бет 
Хар двик, Да ја не Три линг и Ме ри Ма кар ти, ко је су, та ко ђе, ко ри
сти ле пр во ли це за ана ли зи ра ње све та. Оне су пи са ле хи брид не 
есе је, у ко ји ма се ро ма неск на вир ту о зност сје ди њу је са чи ње нич ном 
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ри го ро зно шћу но ви нар ства, ру ше ћи та ко тра ди ци о нал но раз ли
ко ва ње из ме ђу ин фор ма ци је, ин тер пре та ци је и ми шље ња. 

Иа ко се пре тво ри ла у култ ну фи гу ру поп фе ми ни зма и ју на ка 
Нет флик со вих до ку мен та ра ца, ре чи Џо ан Ди ди он и да нас моћ но 
од зва ња ју. У сво јој нај но ви јој књи зи Пу сти те ме да вам ка жем 
шта ми слим (Let Me Tell You What I Mean), са бра ла је два на ест есе
ја, об ја вље них по ра зним ча со пи си ма из ме ђу 1968. и 2000. У свако ме 
од њих она да је до зна ња да је кра ла ва тру од бо го ва књи жев но сти 
свог вре ме на. Као да го во ри о се би, у есе ју о Хе мин гве ју пи ше: „Већ 
и са ма гра ма ти ка јед не Хе мин гве је ве ре че ни це дик ти ра ла је фор
му по сма тра ња све та, ње го вог по сма тра ња без ута па ња у ње га, 
кре та ња по све ту без ве зи ва ња за би ло шта у ње му, сре ћан спој 
ин ди ви ду ал ног ро ман ти зма при ла го ђе ног сво јој епо хи.” О са мом 
чи ну пи са ња, у есе ју „За што пи шем” („Why I Wri te”) Ди ди он ка же: 
„Пи шем са мо за то да от кри јем шта ми слим, шта по сма трам, шта 
ви дим и шта то зна чи.” 

INMEMORIAM:АДАМЗАГАЈЕВСКИ(1945–2021)

Пољ ски пе сник Адам За га јев ски пре ми нуо је 21. мар та. Ро ђен 
је 1945. у Ла во ву, у да на шњој Укра ји ни, али је исте го ди не пре се љен 
у пољ ски град Гљи ви це, у скло пу кам па ње исе ља ва ња пољ ског 
ста нов ни штва са те ри то ри ја ко је су при па ле Со вјет ском Са ве зу. 
Сту ди рао је пси хо ло ги ју и фи ло зо фи ју у Кра ко ву, где об ја вљу је и 
пр ве пе снич ке збир ке. Ње го во сту па ње на књи жев ну сце ну по
кла па се са бур ним исто риј ским до га ђа ји ма с кра ја ше зде се тих 
го ди на у Пољ ској и Евро пи. Сту дент ска по бу на у Пољ ској је суро
во гу ше на и да би се од у пр ли цен зу ри, књи жев ни ци об ја вљу ју у 
иле гал ним ча со пи си ма, као што је био За пис. Ис так ну ту уло гу у 
то ме су има ли и кра ков ски пе сни ци, при пад ни ци гру пе „Са да”, 
ко јој је при па дао и За га јев ски. 

Осам де се тих го ди на се се ли у САД, по вре ме но пре да је и у 
Фран цу ској, а у Пољ ску се вра ћа де ве де се тих го ди на. По е зи ја За
га јев ског је ин те лек ту ал но ан га жо ва на, ба ви се са вре ме ним чо ве
ком, али се ни ка да не спу шта до ни воа пу бли ци сти ке и ба нал не 
по ли ти за ци је. У пред го во ру јед ној збир ци иза бра них пе са ма, Ро берт 
Пин ски пи ше да пе сме За га јев ског „го во ре о при су ству про шло сти 
у сва ко днев ном жи во ту, о исто ри ји ко ја ни је хро ни ка уми ра ња, 
ни ти дух ко ји че ка да га ожи ви не ка док три на не го огром на, хтон
ска си ла са др жа на у све му што љу ди сва ко днев но ми сле и осе ћа ју.” 
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Је дан је од нај пре во ђе ни јих пољ ских пе сни ка, а на срп ски су га пре
во ди ли Пе тар Ву ји чић и Би сер ка Рај чић. Ва жио је за кан ди да та 
за Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност. Ме ђу број ним при зна њи ма, 
до био је и Европ ску на гра ду за по е зи ју „Пе тру Кр ду” Књи жев не 
оп шти не Вр шац 2014. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




