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ИЗСВЕТА

КАКОЈЕПАНДЕМИЈАПРОМЕНИЛАЧИТАЛАЧКЕ 
НАВИКЕУАМЕРИЦИ

У не из ве сним вре ме ни ма мно ги у чи та њу про на ла зе уте ху, 
сми ре ње и успо ре ње то ка вре ме на, нео п ход но за про ми шља ње о 
нај ва жни јим ства ри ма жи во та. Из у зе так ни је ни по след ња кри за 
кроз ко ју про ла зи свет, а Њу јорк тајмс се не дав но по тру дио да то 
и до ка же сво јим ис тра жи вач ким но ви нар ством. Упр кос те шко 
пре мо сти вим пре пре ка ма, као што су за тва ра ње књи жа ра, от ка
зи ва ње књи жев них про мо ци ја и од ла га ње из ла ска но вих на сло ва, 
ти ра жи штам па них књи га у САД у 2020. би ли су нај ви ши у по
след њој де це ни ји, с по ве ћа њем од 8,2% у од но су на прет ход ну 
го ди ну. Нај ве ћи раст се при ме ћу је у ка те го ри ји про зе за мла де 
( ju ve ni le fic tion).

Што се ти че елек трон ских књи га, по сле не ко ли ко го ди на је 
по ра сла и њи хо ва про да ја. Но, из ра зи ти скок се при ме ћу је код 
ау диоиз да ња, чи ја је про да ја у 2020. ве ћа за 16,5% у по ре ђе њу са 
про шлом го ди ном. Аме ри кан це су нај ви ше ин те ре со ва ле књи ге 
са те ма ти ком бо ле сти и епи де ми ја, као и на сло ви о ра си зму, по
ли циј ском на си љу и ма сов ном кр ше њу пра ва љу ди из не при ви ле
го ва них кла са, по пут Но вог за ко на Џи ма Кроа (The New Jim Crow) 
ау тор ке Mишел Алек сан дер. 

Не мо же се, ме ђу тим, ре ћи да је чи та лач ка пли ма под јед на ко 
до та кла сва ког из да ва ча и ау то ра. Пан де ми ја је про ме ни ла на чин 
на ко ји чи та о ци от кри ва ју и ку пу ју књи ге. Про да ја се то ком ка ран
ти на пот пу но пре се ли ла на ин тер нет, а ту до ми ни ра ју ре кла ме 
ко мер ци јал них из да ва ча. Та ко ђе је по зна то да чи та о ци ма па жњу 
те шко мо же да при ву че не по зна то име и сто га не чу ди што је нај
ви ше по ра сла про да ја бест се лер ау то ра и се ле бри ти зве зда. 

Оста је да се ви ди да ли су ове про ме не трај не или су усло вље
не тре нут ним окол но сти ма. У сва ком слу ча ју, про фи ти ра ње вели ких 
он лајн игра ча, па чак и ла на ца су пер мар ке та, на у штрб из да ва ча 
ква ли тет не књи жев но сти, има ће ду бо ког ефек та на књи жев ну 
кул ту ру. Те шко је оче ки ва ти да из да ва чи вра те но вац од ула га ња 
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у но ве и не по зна те ау то ре у окол но сти ма су жа ва ња чи та лач ке 
пер спек ти ве, ка да куп ци он лајн књи жа ра ви де са мо пла ће не огла
се или оно што им ну ди ком пју тер ски ал го ри там. 

ПОСТХУМНАКЊИГАРИЧАРДАРАЈТА

Ше зде сет го ди на по сле смр ти афро а ме рич ког пи сца и ак ти
ви сте Ри чар да Рај та (1908–1960) об ја вљен му је ро ман Чо век ко ји 
је жи вео у под зе мљу (The Man Who Li ved Un der gro und). Књи гу су 
че тр де се тих го ди на од би ли сви аме рич ки из да ва чи, јер ау тор у 
њој за сту па гле ди ште да је уло га САД у Дру гом свет ском ра ту 
спор на, да цр ни Аме ри кан ци не ма ју раз ло га да се бо ре у име зе
мље ко ја им по ри че основ на пра ва. Ста нов ни штво је ве ћин ски 
по др жа ва ло ула зак САД у рат, али су изо ла ци о ни стич ка крај ња 
де сни ца и иде о ло шка ле ви ца, ко јој је Рајт при па дао, би ли про тив 
ње га. Ме ђу тим, по сле не мач ког на па да на Со вјет ски Са вез проме
нио се став Ко му ни стич ке пар ти је, ко јој је Рајт био бли зак. Рајт је, 
ме ђу тим, остао до сле дан сво јим ста во ви ма о кла сним про бле ми ма 
аме рич ког дру штва и та ко је на стао раз дор из ме ђу пи сца и ле ви
чар ског по кре та. Од ра ста ју ћи у по ро ди ци адвен ти ста сед мог да на, 
ме ђу аме рич ким ко му ни сти ма је уо ча вао исту ону не тр пе љи вост 
ко ја се сре ће у фун да мен та ли стич ким ре ли ги о зним по кре ти ма. 

Раз лаз са ко му ни сти ма био му је ин спи ра ци ја за књи гу Чо век 
ко ји је жи вео у под зе мљу, ме ди та ци ји о изо ло ва но сти, оп ста ја њу 
у све ту ха о са, сна зи уве ре ња и ег зи стен ци јал ном про све тље њу. 
Глав ни ју нак је цр нац ко ји по сле хап ше ња и по ли циј ске тор ту ре 
бе жи и са кри ва се у град ској ка на ли за ци ји. Овај ро ман је не цен зу
ри са на ин те грал на вер зи ја збир ке при по ве да ка Осмо ри ца (Eight Men) 
из 1961, об ја вљен у фор ми у ко јој је ау тор же лео да то учи ни и уз 
ње гов пра те ћи есеј. Пре ма ре чи ма ћер ке Џу ли је, књи га је че тр де
се тих го ди на би ла не при хва тљи ва из да ва чи ма због опи са по ли циј
ске бру тал но сти и ра си зма, али је са да из не на да по ста ла при влач на 
на кон про шло го ди шњег уби ства Џор џа Флој да и ма сов них не ми ра 
ко ји су усле ди ли. 

КЊИГЕНАЛОМАЧИ

Ако из у зме мо би ло ко ји зло чин над љу ди ма, те шко је на ћи 
не што ира ци о нал ни је и ре тро град ни је од спа љи ва ња књи га. Од под
ме та ња по жа ра у ве ли ким би бли о те ка ма до са вре ме не цен зу ре у 
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име по ли тич ке ко рект но сти, књи ге су се не рет ко сма тра ле опа сним 
пред ме ти ма. О тра ди ци ји њи хо вог уни шта ва ња ду жој од 5000 
го ди на све до чи не дав но об ја вље на књи га Ри чар да Овен де на, 
управ ни ка окс форд ске би бли о те ке Бо дле ан, јед не од нај ста ри јих 
у Евро пи. У Спа љи ва њу књи га – исто ри ји на мер ног уни шта ва ња 
зна ња (Bur ning the Bo oks: A Hi story of De li be ra te De struc tion of Know
led ge) при по ве дач ки лук об у хва та пе ри од од Алек сан дриј ске би
бли о те ке до по зна тих стра хо та ХХ ве ка. Пра те ћи исто ри ју, ау тор 
ис тра жу је мо ти ва ци ју (по ли тич ку, ре ли ги о зну и кул тур ну) у по
за ди ни тих вар вар ских чи но ва. Но, књи га је угро же на са ра зних 
стра на и у на шем ве ку. Мно гим јав ним би бли о те ка ма у све ту се 
сма њу ју бу џе ти и до во де се до иви це оп стан ка, упр кос из у зет ној 
дру штве ној и по ли тич кој ва жно сти ри зни ца зна ња ко је ле жи у 
те ме љи ма на ше ци ви ли за ци је. Алек сан дриј ска би бли о те ка је при
мер уни ште ња из не ха та, „по уч на при ча ко ли ку опа сност но си по
сте пе но про па да ње и за не ма ри ва ње ин сти ту ци ја у ко ји ма се чу ва 
и ши ри зна ње”.

Овен ден ука зу је и на прет ње књи зи ко је вре ба ју у ди ги тал ној 
ери. Оби ље он лајн ма те ри ја ла ко ји нас за пљу ску је ау тор на зи ва 
„ди ги тал ним по то пом”, а као глав ни про блем ви ди то што се он 
на ла зи у ру ка ма тех но ло шких ги га на та по пут Гу гла или Феј сбу ка, 
ко ји ма ни је циљ чу ва ње јав ног до бра, већ ње го ва ко мер ци ја ли за
ци ја, и сто га им се не мо же по ве ри ти уло га ри зни ча ра зна ња. Осим 
то га, мно ги ди ги тал ни фор ма ти вре ме ном по ста ју за ста ре ли и не
чи тљи ви на но вим уре ђа ји ма. Зна ње и се ћа ње, књи ге, по ве ље и прав
ни до ку мен ти мо ра ју да се чу ва ју и об на вља ју, без њих не зна мо 
ко смо и на че му је за сно ва но на ше дру штво, а би бли о те ка ри су 
њи хо ви нај од го вор ни ји чу ва ри.

INMEMORIAM:ХУСТОХОРХЕПАДРОН 
(1943–2021)

Пе сник, есе ји ста и пре во ди лац, ва жна фи гу ра у ге не ра ци ји 
шпан ских пе сни ка се дам де се тих го ди на, пре ми нуо је 11. апри ла 
од по сле ди ца ин фек ци је ко ро на ви ру сом. Ро дио се у Лас Пал ма су 
на Те не ри фи ма, сту ди рао је пра во и фи ло зо фи ју на Уни вер зи те ту 
у Бар се ло ни и се дам го ди на ра дио као адво кат. Пр ве пе сме об ја
вљу је ше зде се тих го ди на, а Хо се Агу стин Гој ти со ло га увр шта ва 
1968. у сво ју Ан то ло ги ју но вих шпан ских пе сни ка, на след ни ка Ге
не ра ци је 27. Па дрон на пу шта адво ка ту ру 1974. и пре ла зи у Ин сти
тут хи спан ске кул ту ре. Функ ци ју ге не рал ног се кре та ра шпан ског 
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ПЕН цен тра оба вљао је од 1983. до 1993. Је дан је од нај на гра ђи ва
ни јих шпан ских пе сни ка. Пр ви је до бит ник Европ ске на гра де за 
књи жев ност Књи жев не оп шти не Вр шац 1986, на срп ски га је пре
во дио Бра ни слав Пре ле вић. Злат ни ве нац Стру шких ве че ри по е
зи је до де љен му је 1990. Пре во дио је и по е зи ју са скан ди нав ских 
је зи ка.

Од пе сни ка ко ји су ути ца ли на ње го во ства ра ла штво, Па дрон 
је ис ти цао Рил кеа, Не ру ду и Лор ку, као и шпан ског но бе лов ца Ви
сен теа Але ик сан дра. Кри ти ча ри Па дро но ву по е зи ју опи су ју као 
„син те тич ну”, ко ја под јед на ку ва жност да је и је зи ку и емо ци ји, 
фи ло зоф ским кон цеп ти ма и сло бо ди ма ште. „Убе ђен сам да је 
по е зи ја се ћа ње све тла, зрак ко ји осве тља ва про жи вље не тре нут ке, 
емо ци ја ко ја се ра ђа ка да се ми сте ри о зна очу ђе ност жи во том пре
то чи у ре чи”, на пи сао је у јед ном од по след њих есе ја. А Бор хес је 
по во дом Па дро но ве збир ке Кру го ви па кла (Los círculos del in fi er no; 
1976) на пи сао да је „[аутор] овим пе сма ма по сти гао оно што ми 
се ду го ни је де си ло, да се ду бо ко уз бу дим и за пла чем”.

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




