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И З  С ВЕ ТА

СТОГОДИШЊИЦАПУСТЕЗЕМЉЕ

По е ма Пу ста зе мља То ма са Стерн са Ели о та пр ви пут је об ја
вље на ок то бра 1922. у ча со пи су Крај ти ри он, али по ет ска сло бо да 
до зво ља ва да се ње на сто го ди шњи ца обе ле жи у апри лу, „нај сви
ре пи јем ме се цу”. Во ђен упра во том иде јом, у Лон до ну је од 7. до 
12. апри ла при ре ђен фе сти вал „Фраг мен ти” ко ји је скре нуо па жњу 
на век од из ла ска не за о би ла зног де ла мо дер ни стич ке по е зи је. Ор га
ни зо ван је као низ умет нич ких рекре а ци ја, из ло жби и по став ки 
са број ним ре фе рен ца ма из Ели о то ве по е ме и за ми шљен као ме
ша ви на ви со ке и по пу лар не кул ту ре. Све ча но је отво рен у ка те
дра ли Са у тварк „се ку лар ном про по ве ди” ко ја ис тра жу је Ели о тов 
од нос пре ма ве ри и ре ли ги ји у Пу стој зе мљи, ко ји ће кул ми ни ра ти 
де це ни ја ма ка сни је, ње го вим по то њим пре о бра ћа њем у ан гли ка
ни зам. По сле по чет не про по ве ди, про грам се на ста вља у не ко ли ко 
обли жњих лон дон ских цр ка ва, а пу бли ка је по зва на да их по се ти 
по сло бод ном на хо ђе њу и ре до сле ду, иа ко су по сто ја ле и зва нич но 
пре по ру че не ру те. 

Оби ла зе ћи лон дон ске цр кве, по се ти о ци су би ли у при ли ци 
да при су ству ју му зич ким кон цер ти ма и по слу ша ју По све ће ње 
про ле ћа Иго ра Стра вин ског (му зи ка за ба лет ко ју је Ели от слу шао 
у кон церт ном из во ђе њу го ди ну да на пре из ла ска по е ме и ко ја је 
оста ви ла ду бо ки ути сак на ње га), Квар тет за крај вре ме на Оли
ви јеа Ме си ја на ко ји је фран цу ски ком по зи тор на пи сао у на ци стич
ком ло го ру то ком Дру гог свет ског ра та, као и зве зду мју зик хо ла 
Ме ри Лојд, ко јој се Ели от ди вио то ли ко да јој је на пи сао не кро лог, 
об ја вљен не де љу да на пре штам па ња Пу сте зе мље.

Шта би Т. С. Ели от ми слио о овом фе сти ва лу да је жив? Орга
ни за то ри твр де да би се пе сник ра до вао што се јед на од нај ве ћих 
по е ма о Лон до ну вра ћа у сво је ме сто. Ка те дра ла Са у творк, ода кле 
по чи ње фе сти вал, бли зу је Лон дон ског мо ста, ме ста бо дле ров ске 
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ре флек си је о смрт но сти. На се вер ној оба ли Тем зе, у бли зи ни је 
цр ква Ст. Ме ри Вул нот, ода кле је сва ки рад ни дан до пи рао „мр тви 
звук” зво на до Лој до ве кан це ла ри је у ко јој је слу жбо вао Ели от. 

На ста ла у сен ци ра зор ног Ве ли ког ра та и смр то но сне пан де
ми је по сле ње га, ко ја је од не ла пет пу та ви ше жи во та, Пу ста зе мља 
и по сле сто го ди на по ста вља иста, под јед на ко ре ле вант на пи та ња: 
мо гу ли се фраг мен ти ста рог, раз би је ног све та ика да ви ше са ста
ви ти, и да ли ће чо ве чан ство има ти сна ге да гра ди из по чет ка на 
уса хлом, спр же ном и не плод ном тлу пу сте зе мље? 

НАГРАДААЗОРИН

Иде ја фран ки ста по сле Шпан ског гра ђан ског ра та да се у Ма
дри ду на ло ма чи спа ле књи ге осу ђе них пи са ца под ста кла је јед ну 
би бли о те кар ку да ство ри мре жу за спа са ва ње про ка за них де ла – 
„не ви дљи ву би бли о те ку”, због ко је ће се упле сти у опа сне си ту ације. 
То је си же рад ње ро ма на Би бли о те ка ва тре (La bi bli o te ca de fu e go) 
Ма ри је Са ра го се Идал го (1982) за ко ји је она ове го ди не до би ла 
на гра ду Азо рин. Јед но од нај ва жни јих књи жев них при зна ња, у 
част Азо ри на, пе сни ка из Ге не ра ци је 98, до де љу ју род ни град Али
кан те и из да вач ка ку ћа „Пла не та”, а уз по ве љу иде и на гра да од 
45.000 евра.

Ма ри ја Са ра го са Идал го је до са да об ја ви ла не ко ли ко за па же
них ро ма на и збир ки по е зи је, а та ко ђе ра ди и као дра ма тург и са
рад ник у раз ли чи тим ди ги тал ним ме ди ји ма. По при је му на гра де, 
ау тор ка је ис та кла па ра ле ли зам из ме ђу ју на ка свог ро ма на и са вре
ме них умет ни ка ко ји су ис тра ја ва ли у ра ду, упр кос пла не тар ним 
те шко ћа ма то ком пан де ми је ко ро на ви ру са. Јер, ка ко ис ти че књи
жев ни ца, не ко ме се мо же учи ни ти да бри га о књи га ма ни је од не
по сред не жи вот не ва жно сти, али у мно гим исто риј ским си ту а ци
ја ма се по ка за ло да је „раз ми шља ње о кул ту ри у вре ме ни ма ра та 
и кри зе, за пра во, пла ни ра ње бу дућ но сти ко ја ће не у мит но до ћи, 
баш као што ће се и сва ки рат за вр ши ти и сва ка кри за пре ва зи ћи.” 
Ова књи га је „љу бав на пе сма” свим по све ће ни ци ма кул ту ри у 
те шким вре ме ни ма.
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INMEMORIAM:MAРИОМУЧНИК
(1931–2022)

Ар ген тин ски пи сац и из да вач ру скоје вреј ског по ре кла Ма рио 
Муч ник био је је дан од нај за слу жни јих за про мо ци ју ла ти но а ме
рич ке књи жев но сти се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. По ма гао 
је из да ва ње и пре вод ау то ра ко је до та да ско ро ни ко ни је хтео да 
об ја ви, по пут Ху ли ја Кор та са ра, Ра фа е ла Ал бер ти ја, Адол фа Бјој 
Ка са ре са, Ху а на Кар ло са Оне ти ја и дру гих. Иа ко му је отац био 
вла сник из да вач ке ку ће у Бу е нос Ај ре су, он је у мла до сти био по
све ћен при род ним на у ка ма, сту ди рао је фи зи ку на Уни вер зи те ту 
Ко лум би ја у Њу јор ку, док то ри рао на Уни вер зи те ту у Ри му и био 
у ти му на уч ни ка ко ја је от кри ла ан ти че сти цу сиг ма+. Уче ство вао 
је у сту дент ској по бу ни Па ри зу 1968, а исте го ди не по чи ње да са
ра ђу је са фран цу ском из да вач ком ку ћом „Ро бер Ла фон”. Са оцем 
осни ва но ву из да вач ку ку ћу ко ја ће ка сни је по не ти име Алеф, а 
по сле се лид бе у Бар се ло ну 1978, ра дио је као уред ник код ве ли ких 
шпан ских из да ва ча „Се иш Ба рал” и „Ари ел”. Пре ми нуо је 27. мар та 
2022. у Ма дри ду. 

INMEMORIAM:СТИВЕНХАЈТОН
(1962–2022)

Ка над ски пе сник Сти вен Хај тон скре нуо је па жњу на се бе већ 
пр вом пе снич ком збир ком Ста љи нов кар не вал (Sta lin’s Car ni val, 
1989) за ко ју је до био на гра ду Џе рард Лам перт. Књи га се са сто ја ла 
из ни за пе са ма ис пе ва них кроз глас Ста љи на, ко ји ма се са мо све
сно ис тра жу је пе снич ки про цес: лир ски тре ну так, ста ње за пи та
но сти и крх кост тра ја ња ре чи као је ди ног пра вог за ве шта ња ко је 
оста је. По сле ове књи ге, об ја вио је још шест збир ки по е зи је, у 
ко ји ма на ста вља да ис тра жу је ни че ан ски од нос из ме ђу апо лон ског 
и ди о ни зиј ског – по ла ри те те скеп тич ног и ек ста тич ног ума. За 
књи гу Бу ђе ње до ла зи ка сно (The Wa king Co mes La te, 2016) овен чан 
је на гра дом Га вер нор, нај ве ћим књи жев ним при зна њем у Ка на ди. 
По ред по е зи је, пи сао је и при по вет ке, од ко јих се мно ге на ла зе у 
ан то ло ги ја ма са вре ме не ка над ске про зе, а об ја вио је и че ти ри ро
ма на ко ји су ока рак те ри са ни као „по ли тич ки три ле ри”. Пре ми нуо 
је 19. апри ла. 
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У сво јим пе снич ким збир ка ма, не рет ко би увр стио и сво је 
пре во де дру гих пе сни ка, од Рем боа до Па у ла Це ла на, за ко је је у 
јед ном ин тер вјуу ре као да су „пе снич ке апрок си ма ци је”: „Сва ки 
пут ка да пре во ди те пе сму зна чај ног пе сни ка, то је као да сте код 
ње га упи са ли ма стер клас. Пре во ђе ње по е зи је ути че на ме не та ко 
што лак ше пи шем вла сти ту по е зи ју, оно ми ну ди тач ке гле ди шта до 
ко јих сâм не бих сти гао. То ме обо га ћу је. Ка да пре да јем у књи жев
ним ра ди о ни ца ма, сво је сту ден те убе ђу јем да и са ми то по ку ша ју.”

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




