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И З  С ВЕ ТА

ЗАТВАРАЊЕАКАДЕМИЈЕЈЕЗИКА
УНИКАРАГВИ

Не пре ста је про гон кри ти ча ра и про тив ни ка вла де Да ни је ла 
Ор те ге у Ни ка ра гви. Кра јем ма ја, об ја вље на је на ред ба о за тва ра
њу мно гих не вла ди них ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи и Ни ка ра гван
ску ака де ми ју је зи ка и Фонд Ен ри ке Бо ла њос, ко ји је вла сник 
јед не од нај све о бу хват ни јих вир ту ел них би бли о те ка у зе мљи.

Ни ка ра гван ска ака де ми ја је зи ка по сто ји од 1928. и део је 
Удру же ња ака де ми ја шпан ског је зи ка. Мо то ис пи сан на ње го вом 
гр бу је стих пе сни ка Ру бе на Да ри ја: „У ду ху јед но, у ду ху и те жњи 
и је зи ку”.

Вла да Ни ка ра гве из ја ви ла је да НВО кр ше за ко не не упи су
ју ћи се у ре ги стар „стра них аге на та”. Ме ђу тим, дан на кон што је 
от кри ве но нео бич но на ре ђе ње вла де, Ака де ми ја је из ве сти ла да 
ра ди „на ре ви зи ји, аманд ма ни ма и до при но су но вој гра ма ти ци 
шпан ског је зи ка и реч ни ку шпан ског је зи ка”. „Ни ка ра гван ска ака
де ми ја је зи ка има прав ни ста тус од 1928. го ди не! А са да из ла зе са 
чи ње ни цом да јед на апо ли тич на ин сти ту ци ја нијe ис пу ни ла вла
ди не усло ве”, тви то ва ла је ни ка ра гван ска спи са те љи ца и на уч ни ца 
Ђо кон да Бе ли. Мно ге ака де ми је из удру же ња из ра зи ле су со ли дар
ност са њом. „Овом ак ци јом вла да зе мље по ка зу је не то ле ран ци ју 
и не по што ва ње пре ма ин сти ту ци ја ма и љу ди ма”, на во ди се у са
оп ште њу. Под се ћа се и на про шло го ди шњи про гон књи жев ни ка 
Сер хи ја Ра ми ре за, ла у ре а та на гра де Сер ван тес, ко ји је у ег зи лу у 
Шпа ни ји по што је 9. сеп тем бра 2021. за њим из да та по тер ни ца.

Дик та ту ре ко је про го не кри тич не гла со ве и ко ри сте би ло ко ју 
стра те ги ју да за тво ре по ље ин те лек ту ал не сло бо де, у свом крај њем 
ис хо ду из јед на ча ва ју се са „кул ту ром уки да ња” у ли бе рал ним де
мо кра ти ја ма За па да, у ко ји ма фа на тич ни љу ди и гру пе ко је сле де 
иден ти тет ске ци ље ве по ку ша ва ју да ели ми ни шу дру га чи је ми шље
ње за бра њу ју ћи по је ди не књи ге у би бли о те ка ма и шко ла ма.
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ЏУНАБАРНС–АМЕРИЧКАСАПФО

Сто три де сет го ди на по сле ро ђе ња јед не од нај ми сте ри о зни јих 
и нај хра бри јих књи жев ни ца два де се тог ве ка, по но во су об ја вље на 
два ње на нај ва жни ја ро ма на: Ал ма нах да ма (La di es Al ma nack) и 
Ноћ на шу ма (Night wo od), са пред го во ри ма Т. С. Ели о та и Си ри 
Ху ствед. Аме рич ка књи жев ни ца Џу на Барнс (1892–1982), при ја
те љи ца Џем са Џој са, Гер тру де Стајн и Пе ги Гу ген хајм, за жи во та 
је би ла сла бо по зна та из ван уског кру га ме ђу рат них књи жев них 
ели та, док је ка сни је, у зре лим го ди на ма, прак тич но би ла за бо ра
вље на. За Си ри Ху ствед, „сек си зам и хо мо фо би ја са мо су де ли
мич но об ја шње ње за суд би ну ко ја је за де си ла Ноћ ну шу му” (и 
дру га Барн со ва де ла) ко ја су за вр ши ла на мар ги на ма књи жев но сти 
због ком би на ци је про во ка тив не оп сце но сти, ле збеј ских сце на и 
тра ге ди је. Про за Џу не Барнс по ре ђе на је са Пру сто вом по спо соб
но сти да се је дин стве ност ау то ро вог по гле да на тре ну так пре о бра
зи у све стра ност. Из књи жев ноисто риј ске пер спек ти ве, она хро
но ло шки при па да Из гу бље ној ге не ра ци ји аме рич ких пи са ца, са 
Хе мин гве јом и Фран си сом Ско том Фиц џе рал дом као нај и стак ну
ти јим пред став ни ци ма. Но, по књи жев ној тех ни ци то ка све сти, 
нео бич ним ме та фо ра ма и при ка зу оту ђе ња у људ ским од но си ма, 
мно го је бли жа европ ској аван гар ди и мо дер ни зму Џој со вог Улик са. 

Барн со ва се ро ди ла и од ра сла у Корн во лу, у др жа ви Њу јорк, 
у по ро ди ци чи ји су чла но ви има ли умет нич ке на да ре но сти, али 
и при лич но нео бич не скло но сти. Оче ва мај ка је би ла но ви нар, књи
жев ни ца и ак ти ви ста укљу че на у бор бу за гра ђан ска пра ва же на, 
док је отац био не у спе шни ком по зи тор, му зи чар и сли кар, и при
том јав но за го ва рао по ли га ми ју и жи вео са Џу ни ном мај ком и љу
бав ни цом. Ка да јој се мај ка раз ве ла, Џу на се с њом пре се ли ла у 
Њу јорк, упи са ла умет нич ки ко леџ и за по сли ла као но ви нар. Као 
но ви нар је и до пу то ва ла у Па риз 1921, ин тер вју и шу ћи мно ге аме
рич ке умет ни ке, а исто вре ме но упо зна ју ћи и мно ге ло кал не. Пре
по ру ка у умет нич ким кру го ви ма би ло јој је пи смо Џем са Џој са, 
ко га је упо зна ла ра де ћи ин тер вју за Ве ни ти фер. Бо ра вак у Па ри
зу је њен нај плод ни ји пе ри од ка да пи ше сво ја нај зна чај ни ја де ла, 
по ста ју ћи исто вре ме но и кључ на лич ност бо ем ске сце не. Вра ти ла 
се у Њу јорк 1939, где је жи ве ла пре ко че тр де сет го ди на за хва љују
ћи по др шци Пе ги Гу ген хајм и дру гих при ја те ља. Док се бо ри ла са 
за ви сно шћу од ал ко хо ла и из бе га ва ла дру штве ни жи вот, на ста ви
ла је да пи ше. Об ја ви ла је по зо ри шну дра му у сти хо ви ма Ан ти фон 
(о дис функ ци о нал ној по ро ди ци по пут оне у ко јој је од ра сла) и про
ши ре но из да ње крат ких при ча. Та ко ђе је пи са ла пе сме, ока рак те
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ри са не као мрач не, сен зу ал не и иро нич не. Ути ца ла је на ства ра ла
штво Тру ма на Ка по теа, Хен ри ја Ми ле ра, Деј ви да Фо сте ра Во ла са, 
Ка рен Блик сен и дру гих. 

INMEMORIAM:АВРАМЈЕХОШУА
(1936–2022)

Аврам Је хо шуа, изра ел ски пи сац ко ји је, за јед но са Амо сом 
Озом и Да ви дом Гро сма ном, ста вио сво ју на ци ју на ма пу свет ске 
књи жев но сти пор тре ти ма ко ји ма је осли ка вао кон тра дик тор не 
усло ве жи во та у зе мљи пу ној мо рал них и по ли тич ких ми сте ри ја, 
пре ми нуо је 14. ју на у Тел Ави ву. Ро дио се у по ро ди ци Се фар да, 
по ре клом из Со лу на, ко ја је пет ге не ра ци ја жи ве ла у Је ру са ли му. 
Ста но вао је у истом квар ту као Амос Оз, а исто као и он је на пу стио 
све ти град да се ви ше ни ка да не вра ти, што му је до не ло од ба ци
ва ње сре ди не. У ње го вом слу ча ју, за ме нио га је за Ха и фу, где је 
пре ко че тр де сет го ди на ра дио као про фе сор на Уни вер зи те ту. 
Су пру га му је би ла пси хо а на ли ти чар ка Рив ка Кирс нин ски, кључ
на за ње гов на чин пи са ња. Књи жев ну ка ри је ру ком би но вао је са 
по ли тич ким ак ти ви змом у изра ел ској ле ви ци, нај пре у Ла бу ри
стич кој стран ци, а ка сни је као члан Ме ре ца и ор га ни за ци је за 
људ ска пра ва на оку пи ра ним те ри то ри ја ма. То ком го ди на, ње го ви 
ста во ви о су ко бу су се ме ња ли и на кра ју је у сво јим есе ји ма отво
ре но по др жа вао од лу ку о ства ра њу јед не др жа ве у ко јој Је вре ји и 
Па ле стин ци жи ве ра ме уз ра ме са јед на ким пра ви ма.

Пр ву књи гу при по ве да ка Смрт стар ца (Mot ha za ken) об ја
вљу је 1962. Ње ним из ла ском по ста је ис так ну та лич ност у ге не ра
ци ји изра ел ских пи са ца но вог та ла са, ко ји су се раз ли ко ва ли од 
прет ход ни ка по то ме што су се ви ше усред сре ђи ва ли на лич ност 
и ме ђу људ ске про бле ме, а ма ње на пси хо ло ги ју гру пе. Је хо шуа је 
као фор ма тив не ути ца је на во дио Каф ку, Шму е ла Јо се фа Аг но на 
и Фок не ра. Ети ке ту „изра ел ског Фок не ра” при ка чио му је Ха ролд 
Блум у при ка зу ро ма на Ка сни раз вод (Ge rus him me u ha rim) у Њу
јорк тај мсу, а ово де ло Блум на во ди и у сво јој ути цај ној књи зи 
За пад ни ка нон.

Је хо шуа је ау тор два на ест ро ма на, три збир ке при по ве да ка, 
че ти ри дра ме и не ко ли ко збир ке есе ја, укљу чу ју ћи и Лек ци је из 
за ви ча ја (Ahi zat mo le det, 2008), књи ге раз ми шља ња о иден ти те ту 
и књи жев но сти. Ње гов нај по пу лар ни ји ро ман, Го спо дин Ма ни, 
ге не ра циј ски је по глед на је вреј ски иден ти тет и Изра ел кроз пет 
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раз го во ра ко ји се жу у про шлост и об у хва та ју пре ко две ста го ди на 
је вреј ског жи во та у Је ру са ли му и Сре до зе мљу. До бит ник је нај ве
ће изра ел ске на гра де за књи жев ност 1995. и фран цу ске на гра де 
Ме ди си, у ка те го ри ји за нај бо љу пре ве де ну књи гу, за ро ман Ре тро
спек ти ва (2012).

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




