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И З  С ВЕ ТА

ФРАНЦУСКЕКЊИЖЕВНЕНАГРАДЕ2022.

Гон ку ро ва на гра да за 2022. до де ље на је Бри жит Жи ро за ро
ман Жи ве ти бр зо (Vi vre vi te) у из да њу Фла ма ри о на, у ко јем ево ци
ра смрт свог су пру га Кло да у мо то ци кли стич кој не сре ћи 1999. Тог 
да на, он је мо рао да од ве де њи хо вог си на из шко ле, пре бр зо се во
зе ћи на пре ви ше моћ ном мо то ци клу ко ји му ни је при па дао. По сле 
су да ра па да и ви ше не уста је. Ово је крат ки си же тра ге ди је ко ју је 
књи жев ни ца већ об ра ди ла 2001. го ди не у књи зи Са да (À présent). 
Два де сет го ди на ка сни је, ка да је од лу чи ла да про да ку ћу у ко јој 
Клод ни ка да не ће жи ве ти, по но во узи ма олов ку да ана ли зи ра све 
окол но сти ко је су иза зва ле дра му ко ја ће за у век оста ти ап сурд на. 
Шта би би ло да ни су ку пи ли ку ћу у том под руч ју? И да га ра жа 
ни је има ла мо то цикл? Шта би би ло да тог да на ни је оти шла у Па
риз? Уме сто ли не ар ног при по ве да ња, Бри жит Жи ро пред ла же 
за го нет ку. У сва ком по гла вљу, по сма тра ње из бо ра глав них ли ко
ва до во ди је до из град ње вр ло суп тил не со ци о ло шке и по ли тич ке 
ана ли зе.

Бри жит Жи ро је пр ва ау тор ка ко ја је осво ји ла нај пре сти жни ју 
од књи жев них на гра да на фран цу ском је зи ку по сле Леј ле Сли ма
ни 2016. го ди не и тек је три на е ста на гра ђе на же на од уте ме ље ња 
при зна ња пре сто два де сет го ди на. Ро ђе на је у Ал жи ру 1960. и 
на ста ње на у Ли о ну, на пи са ла је де се ти не књи га, ро ма на, есе ја и 
при по ве да ка. 

На гра да Ре но до до де ље на је у че твр так Си мо ну Ли бе ра ти ју 
(1960) за Пред ста ву (Per for man ce) у из да њу Гра се та. Ро ман при
по ве да о по след њим да ни ма жи во та Бра ја на Џо ун са, јед ног од 
осни ва ча Ро линг Сто ун са, и бо рав ку те гру пе на ју гу Фран цу ске 
1967, то ком сни ма ња пси хо де лич ног ал бу ма The ir Sa ta nic Ma je sti es 
Re qu ests. 
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НАГРАДАСЕРВАНТЕС2022.

Ра фа ел Ка де нас (1930), пе сник из Ве не цу е ле, ово го ди шњи је 
до бит ник нај знчај ни јег књи жев ног при зна ња у Шпа ни ји, на гра де 
Сер ван тес, ко ју до де љу је шпан ско Ми ни стар ство кул ту ре на пред
лог Ака де ми је за шпан ски је зик и чи ји нов ча ни део из но си 125.000 
евра. Жи ри на гра де је у ства ра ла штву Ка де на са пре по знао „тран
сцен дент ност ства ра о ца ко ји је по е зи ју учи нио мо ти вом свог по
сто ја ња и до вео је до ви си на са вр шен ства... по ка зу ју ћи пре о бра
жу ју ћу моћ ре чи ка да се је зик из диг не до крај њих гра ни ца сво јих 
кре а тив них мо гућ но сти”. Он је пр ви књи жев ник из Ве не цу е ле 
на гра ђен овим при зна њем.

Ра фа ел Ка ден са је сту пио на пе снич ку сце ну већ са ше сна ест 
го ди на. Пе де се тих го ди на је жи вео у из гнан ству на остр ву Три
ни дад због сво јих ко му ни стич ких уве ре ња. По по врат ку у зе мљу, 
по ста је члан по ли тич копо ле мич ке и књи жев не гру пе „Окру гли 
сто” („Ta bla Re don da”). Ра дио је као про фе сор на уни вер зи те ту, 
пре во ди по е зи ју са ен гле ског је зи ка, а ње го ви есе ји, по пут О је зику 
(En tor no al len gu a je) и Бе ле шке о Сан Ху а ну де ла Кру зу и ми стика 
(Apun tes so bre San Juan de la Cruz y la mística) сма тра ју се ре фе
рент ним за са вре ме ну књи жев ну ми сао на шпан ском је зи ку. Већ 
пр вим пе снич ким збир ка ма сте као је при зна ње кри ти ке, ко ја је 
ис ти ца ла да пе сник упра во кроз ли ри ку ду бин ски ана ли зи ра ствар
ност. Ње гов стил се че сто по ве зу је са фи ло зоф ским ми шље њем и 
упо ре ђу је са пе сни ци ма по пут Хел дер ли на и Рил кеа. 

Ипак, увек је био скеп ти чан пре ма дру штве ној и по ли тич кој 
уло зи по е зи је. „По е зи ја је све моћ на и бе зна чај на”, из ја вио је Каде
нас у јед ном ин тер вјуу 2014. „Бе зна чај на, јер је њен ути цај на свет 
ми ни ма лан. Моћ на, због сво је ве зе са је зи ком. По ли ти ча ри од у
зи ма ју сми сао ре чи ма – де мо кра ти ји, прав ди, сло бо ди – пе сни ци 
скре ћу па жњу на ову пра зни ну. Ре чи гу бе вред ност ако се не поду
да ра ју са оним што озна ча ва ју. Ово ни је ни шта но во. Кон фу ци је 
је то на звао ’ис прав ком име на’, а пе сник је упра во то – онај ко ји 
ис пра вља.”
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INMEMORIAM:
ХАНСМАГНУСЕНЦЕНСБЕРГЕР(1929–2022)

Убра јан у „моћ ни трио” не мач ке по сле рат не књи жев но сти, 
за јед но са Гин те ром Гра сом и Мар ти ном Вал зе ром, Х. М. Ен цен
сбер гер је пре ко ше зде сет го ди на обо га ћи вао свет књи жев но сти 
ви со ко со фи сти ци ра ном по е зи јом и есе ји сти ком. Пре ма Чар лсу 
Си ми ћу, имао је „нај ши ри ра спон те ма и ра зно ли кост сти ло ва... 
Ско ро сва ка од ње го вих пе са ма, би ла она лир ска, драм ска или на
ра тив на, има по ле мич ки ка рак тер”. Ото Хор ват, ње гов пре во ди лац 
на срп ски, као кључ не аспек те Ен цен сбер ге ро ве по е зи је ис ти че 
кри ти ку дру штва и иде је про гре са, иро ни ју и дис тан ци ра ност, 
мон та жу и ци тат ност са алу зи ја ма на фи ло зо фи ју, по ли ти ку, исто
ри ју и ен ци кло пе диј ску лек си ку. Кри ти ка не мач ког по сле рат ног 
дру штва у ра ним по ет ским збир ка ма, ко је не са мо што не же ли да 
се су о ча ва са рат ним зло чи ни ма и пу сто ше њи ма, не го их и та бу
и зи ра, у ка сни јим збир ка ма пре ра ста у кри ти ку иде је про гре са, 
ко ји ће до не ти удоб ни је, али не и ху ма ни је дру штво. Не чо веч на 
тех но ло ги зо ва на ци ви ли за ци ја по ро бља ва љу де не са мо кроз др
жав не ин сти ту ци је, већ и по мо ћу оно га што је у есе ји ма на зи вао 
„ин ду стри ја ма све сти” (Be wust se insIn du strie), под чи ме је под ра
зу ме вао иде о ло ги је, ре ли ги је, ма сов не ме ди је. 

Х. М. Ен цен сбер гер се ро дио 1929. у ба вар ском ме сту Ка уф
бој ре ну. Мо би ли сан је у ар ми ју Тре ћег Рај ха 1944, са пет на ест 
го ди на, а по сле осло бо ђе ња од на ци зма ра дио је као пре во ди лац 
и кел нер. Сту ди рао је књи жев ност и фи ло зо фи ју, а 1955. је док то
ри рао у Ер лан ге ну на те зи о по ет ској те о ри ји ро ман ти ча ра Кле мен
са Брен та на. Био је члан књи жев не „Гру пе 47”, чи ји је циљ био да 
об но ви не мач ку књи жев ност, као и да ак тив но уче ству је у де мо кра
ти за ци ји дру штва. Ше зде се тих го ди на се за ла гао за скан ди нав ски 
мо дел со ци јал не др жа ве, али де ве де се тих го ди на до жи вља ва ра ди
кал ни пре о бра жај, по став ши апо ло ге та нео ли бе рал ног ка пи та ли зма 
и за ла жу ћи се за бом бар до ва ње Ср би је 1999. и Ира ка 2003. го ди не.

Ње гов пе снич ки та ле нат је уо чен још од пр вих по ет ских збир ки, 
та ко да је већ 1963. до био нај пре сти жни ју не мач ку књи жев ну на
гра ду Ге орг Бих нер, а по том и број на свет ска при зна ња. На срп ском 
је зи ку је пре во ђен још ше зде се тих го ди на, а 1980. је на гра ђен Вен
цем Стру шких ве че ри по е зи је. Пре ми нуо је 24. но вем бра. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




