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И З  С ВЕ ТА

ФРАНЦУСКАШТИТИМАЛЕКЊИЖАРЕ

Фран цу ска ми ни стар ка кул ту ре Ро зе лин Ба шло, то ком јед ног од 
за тва ра ња зе мље иза зва ног пан де ми јом ко ро на ви ру са, мо ли ла је гра ђа
не да не ку пу ју књи ге са он лајн плат фор ми. У ду ху те по ли ти ке, фран
цу ски пар ла мент је не дав но из гла сао за кон ко ји огра ни ча ва тр жи шну 
пред ност ве ли ких ин тер нет ди стри бу те ра, као што је Ама зон. Но ви 
за кон од ре ђу је ми ни мал ну це ну за до ста ву књи га, што олак ша ва по сло
ва ње ма лих и не за ви сних књи жа ра у бор би са ве ли ким он лајн плат фор
ма ма, ко је су до ста ву на пла ћи ва ле сим бо лич ним из но сом од 0,01 евра. 
Из нос ми ни мал не це не до ста ве још ни је од ре ђен, јер се че ка до го вор са 
др жав ним ре гу ла тор ним те ли ма, а за кон сту па на сна гу сле де ће го ди не.

Око овог за ко на по сто јао је кон сен зус свих пар ти ја у пар ла мен ту, 
а вла да оче ку је да ће овај пре се дан сле ди ти и дру ге европ ске др жа ве. У 
пр вом та ла су пан де ми је, про фит ма лих књи жа ра је пао око 30%, али 
мно ги вла сни ци твр де да у по след њих два на ест ме се ци има ју не пре ста ни 
раст и да им се чи та о ци са ми вра ћа ју, по себ но у при град ским и ру рал
ним обла сти ма Фран цу ске.

НАГРАДАБУКЕР2021.

Но бе ло вац Џон Мак свел Ку ци јед ном при ли ком из ја вио је ка ко је 
ју жно а фрич ка ли те ра ту ра „књи жев ност у роп ству јер де фор ми са но и 
за кр жља ло дру штво про из во ди по је дин це де фор ми са ног и за кр жља лог 
уну тра шњег жи во та”. За ро ман Обе ћа ње (The Pro mi se) ово го ди шњег до
бит ни ка на гра де Бу кер, ју жно а фрич ког пи сца Деј мо на Гал гу та, мо же се 
ре ћи да је до гр ла за ро бље на у исто ри ју Ју жне Афри ке ко ја у свом тра
ја њу тру је сва ко „обе ћа ње” у бо љи ис ход. Рад ња ро ма на об у хва та исто
риј ски ра спон од кра ја осам де се тих го ди на и пе ри од га ше ња апарт хеј да 
до раз о ча ра ва ју ћег ман да та пред сед ни ка Џеј ко ба Зу ме из про те кле де
це ни је, а фа бу ла се кон цен три ше око че ти ри до га ђа ја – че ти ри са хра не 
чла но ва по ро ди це у че ти ри раз ли чи та тре нут ка у исто ри ји Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке. 
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Овај по ро дич ни ро ман исто ри ча ри по ре де са књи га ма По вра так 
у Брај тсхед Ивли на Воа и Ка све ти о ни ку Вир џи је Вулф, не са мо по 
при ка зу ди на ми ке од но са уну тар јед не по ро ди це, ко ја је по кре тач уну
тра шње дра ме, и упо тре би ло ка ци је као ве зив ном тки ву рад ње не го и 
по при ме ни мо дер ни стич ких на ра тив них тех ни ка. Гал гу тов при по ве дач 
је „сло бод но леб де ћи”, он је исто вре ме но и бли зак сво јим ју на ци ма и 
дис тан ци ран од њих, те ро ман оста вља ути сак као да је ком по но ван у 
бр жем и спо ри јем тем пу ко ји се на из ме нич но сме њу ју.

Деј мон Гал гут (1963) од ра стао је у Пре то ри ји, где и да нас жи ви. 
До са да је об ја вио де вет ро ма на, од ко јих су До бри док тор (The Good 
Doc tor, 2003) и У чуд ној со би (In a Stran ge Ro om, 2010) би ли у нај у жој 
кон ку рен ци ји за Бу ке ра. 

ФРАНЦУСКЕКЊИЖЕВНЕНАГРАДЕУ2021.

Мла ди ро ман си јер из Се не га ла, Мо а мед Мбу гар Сар (1990), пр ви 
је пи сац из под са хар ске Афри ке ко ме је до де љен Гон кур, нај ста ри ја 
књи жев на на гра да у Фран цу ској. При зна ње је до био за ро ман Нај тај
ни је се ћа ње на љу де (La plus se crè te mémo i re des hom mes). Ју нак ро ма на, 
мла ди пи сац из Се не га ла ко ји жи ви у Па ри зу, слу чај но про на ла зи ро ман 
из 1938. фик тив ног африч ког ау то ра Т. С. Ели ма на, по зна тог по на дим ку 
„цр ни Рем бо”, ко ји је ми сте ри о зно не стао, те ју нак кре ће у ис тра жи ва ње 
о ње му. На кра ју сти же до за кључ ка да је Ели ман био „нај тра гич ни ји и 
нај у спе шни ји про из вод ко ло ни за ци је…” Же лео је да бу де бе лац, али су 
му не пре ста но ста вља ли до зна ња да не са мо што он то ни је не го да 
ни ка да не ће ни би ти, упр кос свом та лен ту, упр кос то ме што је у ње му 
би ло ви ше европ ског не го код мно гих Евро пља на. Не ће мо ре ћи ни шта 
но во ако за кљу чи мо да је фик тив ни пи сац Ели ман до каз да ко ло ни за
ци ја оста вља пу стош, смрт и ха ос ме ђу ко ло ни зо ва ним по да ни ци ма, али 
оно што још ви ше пла ши је сте ди ја бо лич ни успех ко ло ни за то ра да у 
њи ма уса ди же љу за по и сто ве ћи ва њем са оним што их уни шта ва. 

Ова при ча је прот ка на алу зи ја ма на жи вот и суд би ну Јам боа Уо ло
ге ма, пи сца из Ма ли ја и до бит ни ка на гра де Ре но до 1968, ко га су не ко
ли ко го ди на ка сни је у члан ку об ја вље ном у Тајмс ли те ра ри са пле мен ту 
оп ту жи ли за пла ги јат. Су о чен са хај ком ко ја се убр зо пре не ла и на дру
гу стра ну Ла Ман ша, Уо ло гем се до бро вољ но по ву као из јав ног жи во та, 
пре ми нув ши 2017. Ово го ди шњи Гон кур је, по ре чи ма Фи ли па Кло де ла, 
чла на жи ри ја, „по вра так фун да мен тал ним прин ци пи ма на гра де” ко ја је 
би ла за ми шље на као ука зи ва ње на но ве гла со ве у књи жев но сти и про
мо ци ја мла де и ау тен тич не на ра тив не енер ги је, а Мбу гар Сар је је дан 
од ње них нај мла ђих ла у ре а та. 



982

Нов ча ни део на гра де из но си сим бо лич них де сет евра, али она са 
со бом но си га ран ци ју ве ли ког ти ра жа и про да је. А на гра да је већ иза
зва ла ре ак ци ју у јед ном де лу књи жев не јав но сти у род ном Се не га лу, у 
ко јем се по кре ну ла кле вет нич ка кам па ња про тив пи сца због при ка за 
хо мо фо би је и ме ша ња ре ли ги је у по ли тич ке од но се у Се не га лу.

Су пар нич ка на гра да Ре но до ове го ди не је до де ље на плод ној бeл
гијској ау тор ки Аме ли Но томб за ро ман Пр ва крв (Pre mi er sang). 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




