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И З  С В Е  Т А

СЕР ХИО РА МИ РЕЗ У НО ВОМ ЕГ ЗИ ЛУ

Ни ка ра гван ски пи сац Сер хио Ра ми рез, ко ји је већ жи вео у 
ег зи лу у Шпа ни ји се дам де се тих го ди на про шлог ве ка бе же ћи од 
дик та ту ре Ана ста си ја Со мо зе, не дав но је по но во за тра жио по ли
тич ки азил, по што је ак ту ел ни ре жим пред сед ни ка Да ни је ла Орте
ге из дао 9. сеп тем бра на лог за пи шче во при во ђе ње. Ра ми рез, до бит
ник На гра де „Сер ван тес” за 2018, у том тре нут ку на ла зио се на 
пу ту за Шпа ни ју, где је имао за ка за не оба ве зе код из да ва ча свог 
нај но ви јег ро ма на Тон го ле ле ни је знао да игра (Ton go le le no sabía 
ba i lar) и Ин сти ту та Сер ван тес, ко ји му при пре ма европ ску тур не ју. 

Ра ми рез је имао зна чај ну уло гу у сан ди ни стич ком по кре ту 
и ре во лу ци ји и на кра ју је био пот пред сед ник Ни ка ра гве, али се 
са Да ни је лом Ор те гом по ли тич ки раз и шао по чет ком де ве де се тих 
го ди на. Ор те га је по дру гом до ла ску на власт 2007. на пу стио ле
ви чар ску по ли ти ку, збли жио се са Ка то лич ком цр квом и круп ним 
ка пи та лом, за по слив ши чла но ве сво је по ро ди це у во де ће мо но пол
ске ком па ни је. Прет по ста вља се да је по вод за нај но ви ји на лог за 
при во ђе ње упра во био по след њи ро ман, при по вест ин спи ри са на 
сту дент ском по бу ном у пре сто ни ци Ма на гви 2018. и ње ним крва
вим гу ше њем, са пре ко че ти ри сто жр та ва.

СТИ ПЕН ДИ ЈА ЏИ НИ ЈУС ФОН ДА ЦИ ЈЕ  
МА КАР ТУР

Аме рич ка фон да ци ја „Ма кар тур” до де љу је сти пен ди ју „Џи
ни јус” ко ја се сма тра нај пре сти жни јим умет нич ким при зна њем у 
САД јер пр ко си кул тур ним и је зич ким гра ни ца ма аме рич ког кон
ти нен та. Кан ди да те пред ла же ано ним ни жи ри, а де ла вред ну је 
ано ним но иза бра ни ко ми тет, би ра ју ћи „по је дин це ко ји су по ка за
ли из ван ред ну ори ги нал ност и по све ће ност у сво јим кре а тив ним 
на сто ја њи ма.” 
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Ово го ди шњи до бит ник је Да ни јел Алар кон (1977), ро ђен у 
Пе руу и од ра стао у САД, при по ве дач, есе ји ста и но ви нар, са рад
ник Њу јор ке ра и про фе сор на Уни вер зи те ту Ко лум би ја. Об ја вио 
је на ен гле ском до са да три ро ма на и збир ку при по ве да ка. За ро ман 
Из гу бље ни ра дио град (Lost City Ra dio) до био је 2007. на гра ду аме
рич ког ПЕН цен тра, док га је исте го ди не ча со пис Гран та увр стио 
у Ан то ло ги ју два де сет и јед ног мла дог аме рич ког пи сца. У са оп
ште њу о ово го ди шњој на гра ди, ко ми тет фон да ци је на во ди Алар
ко но во ис тра жи ва ње „дру штве них, кул тур них и је зич ких ве за у 
Ла тин ској Аме ри ци” и ис ти че ње гов при по ве дач ки та ле нат. 

НО ВА КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА

По до би ја њу ме да ље На ци о нал не књи жев не фон да ци је за до
при нос аме рич кој књи жев но сти 2014, Ур су ла ле Гвин је из ја ви ла 
да „до ла зе те шка вре ме на, да ће мо же ле ти да чу је мо гла со ве пи са ца 
ко ји ви де ал тер на ти ве са да шњем на чи ну жи во та у дру штву ис пу ње
ном стра хо ви ма и оп сед ну том тех но ло ги ја ма, пи са ца ко ји ће сво јом 
има ги на ци јом да ти ствар не осно ве да се на њи ма из гра ди но ва на да”.

Се дам го ди на ка сни је, уста но вља ва се на гра да по име ну плод
не ау тор ке мо дер не на уч не фан та сти ке, пе сни ки ње и есе јист ки ње, 
пре ми ну ле 2018, ко ја ће се до де љи ва ти сва ког 21. ок то бра, на њен 
ро ђен дан, по чев ши од 2022. Из нос од 25.000 аме рич ких до ла ра до
де љи ва ће се сва ке го ди не пи сци ма „има ги на тив не про зе” о ко ји ма 
је Ле Гви но ва го во ри ла 2014. Она је том при ли ком још ре кла и да 
ме да љу де ли са „свим оним пи сци ма ко ји су ду го би ли ис кљу че ни 
из књи жев но сти – мо јим ко ле га ма, пи сци ма фан та сти ке, пи сци ма 
има ги на ци је, ко ји пе де се так го ди на уна зад по сма тра ју ка ко зна чај
не на гра де од ла зе у ру ке та ко зва них ре а ли ста.” А ка да до ђу те шка 
вре ме на, под се ти ла је Ле Гви но ва, „би ће нам по треб ни пи сци који 
још пам те шта је сло бо да – пе сни ци, ви зи о на ри, ре а ли сти круп
ни је ре ал но сти.” 

У са оп ште њу ње не фон да ци је, ка же се да ће но ва на гра да 
би ти до де љи ва на у сла ву пи са ца у чи јим де ли ма се на ла зе „од ра
зи те ма и иде ја кључ них у ве ли чан стве ном опу су Ур су ле ле Гвин: 
ан тро по ло шке ре флек си је о на ди и сло бо ди, ал тер на ти ве кон флик
ти ма и хо ли стич ки по глед на ме сто чо ве чан ства у при род ном по
рет ку.” За на гра ду су по доб ни пи сци и пе сни ци свих пра ва ца и 
жан ро ва. У жи ри ју ће, по ред оста лих, од лу чи ва ти и пи сци Деј вид 
Ми чел, мек сич ки пе сник и ро ман си јер Лу ис Ал бер то Уре ал и мла
да књи жев ни ца фан та сти ке Бе ки Чејм берс.
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НО ВИ ПРЕД СЕД НИК МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПЕН-а

За но вог пред сед ни ка Ме ђу на род ног ПЕНа, ко ји у овој го ди
ни обе ле жа ва сто ту го ди шњи цу осни ва ња, иза бран је на кон гре су 
ове ор га ни за ци је тур ски књи жев ник курд ског по ре кла Бур хан 
Сон мез (1965). Кон грес је због ак ту ел не пан де ми је одр жан у он лајн 
фор ма ту. А „док се чи тав свет бо ри про тив епи де ми је ко вид19, 
јед на дру га епи де ми ја, зва на ау то ри та ри зам, ши ри се по све ту. 
Сло бо да из ра жа ва ња и сло бо да кре а тив но сти под те шком су паљ
бом. За то нам је Ме ђу на род ни ПЕН да нас по треб ни ји не го ика да”, 
из ја вио је по сле из бо ра Бур хан Сон мез.

Сон мез, по обра зо ва њу прав ник, има бо га то ис ку ство у бор би 
са ау то крат ским ре жи ми ма. Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
по сле вој ног уда ра у Тур ској, био је је дан од ор га ни за то ра сту дент
ских про те ста, хап шен и под вр га ван тор ту ри. Као адво кат, ко ји је 
за сту пао оште ће не у слу ча је ви ма кр ше ња људ ских пра ва, био је 
ме та по ли циј ског и суд ског про го на, због че га је мо рао да за тра жи 
азил у Ве ли кој Бри та ни ји. У про гон ству је по чео да пи ше про зу, 
ко ја се пре во ди и об ја вљу је ши ром све та. У Ср би ји су му из да ти 
ро ма ни Ис тан бул Ис тан бул и Не ви ни. Ра ди као пре да вач на фа
кул те ти ма у Кем бри џу и Ис тан бу лу. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




