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И З  С В Е  Т А

НА ГРА ДА Т. С. ЕЛИ ОТ

На гра ду Т. С. Ели от за нај бо љу збир ку пе са ма на ен гле ском, 
чи ји нов ча ни део из но си 25.000 фун ти, про шле го ди не је до био 
Ен то ни Џо зеф (1966) за књи гу Со не ти за Ал бер та (Son nets for 
Al bert). Пред се да ва ју ћа жи ри ја Џин Спре кленд из ја ви ла је да је 
„сва ка од књи га из ужег из бо ра раз го ва ра ла са на ма сво јим моћ
ним гла сом. Но, из овог сна жног по ља иза бра ли смо сло бо до ум ну 
збир ку ко ја сла ви људ скост у свим ње ним про тив реч но сти ма и 
уно си дах но вог жи во та у пе снич ку фор му”. Со не ти за Ал бер та 
је ау то би о граф ска књи га ко ја ис пи ту је ути цај од ра ста ња у по ро
ди ци са оцем ко ји углав ном ни је при су тан у жи во ту де це. На кон 
ду гог ћу та ња и од су ства, Џо зе фов отац се с му ком „по но во ра ђа 
по сле смр ти у со не ти ма у рит му ка лип со му зи ке”.

Ен то ни Џо зеф је пе сник, ро ман си јер и му зи чар, ро ђен на 
остр ву Три ни дад. Про фе сор је кре а тив ног пи са ња на Кингс ко ле џу 
у Лон до ну и ау тор пет пе снич ких збир ки и три ро ма на. За сво ју 
на гра ђе ну збир ку ка же да не мо ра ну жно да пред ста вља ау то ро вог 
оца, али да „са да има осе ћај да ни је ви ше од су тан.” Пи са ње по е
зи је је био на чин да се отац „уо кви ри у јед ном ме сту, да от кри је у 
се би спо соб ност да га во ли [...] те жак за да так, јер не бе ше он уз о
ран отац.” Пе сник ве ру је да је моћ ове књи ге упра во у ње ној „бру
тал ној искре но сти”. Ко ли ко год се чи ни ла крај ње лич ном, она 
го во ри о ства ри ма свој стве ним свим љу ди ма. А упра во та уни
вер зал ност је, до да је пе сник, од ли ка књи жев ни ка по ре клом са 
Ка ри ба, „они мо ра ју би ти исто ри ча ри и би о гра фи обич них љу ди 
јер је то ли ко на ше исто ри је из гу бље но или од у зе то”. Исто та ко, у 
ши рем сми слу, жи вот на Ка ри би ма „у сре ди шту је оно га што зна
чи би ти чо век”, за кљу чу је он. „Ако не ко же ли да са зна шта зна чи 
би ти пост мо дер но или пост ко ло ни јал но људ ско би ће, по гле дај те 
са мо Ка ри бе. Они су ми кро ко смос. Све што се мо же ви де ти у све
ту – ими гра ци ја, се о бе, кли мат ске про ме не, род на пи та ња – на ћи 
ће те на Ка ри би ма у згу сну том об ли ку.”
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УПР КОС БРЕГ ЗИ ТУ И КО ВИ ДУ,  
МА ЛИ БРИ ТАН СКИ ИЗ ДА ВА ЧИ ОП СТА ЈУ

Из удру же ња бри тан ских из да ва ча, са оп ште но је да су про
шле го ди не, упр кос Брег зи ту и све ве ћој ин фла ци ји и тро шко ви ма 
штам пе, ма ли и не за ви сни из да ва чи има ли „го ди ну из у зет ног 
ра ста про да је и про фи та.” Ма ли из да ва чи, та ко ђе, га је и оп ти ми
зам у по гле ду бу дућ но сти, што се ве о ма раз ли ку је од сли ке од пре 
са мо три го ди не, ка да је сту ди ја от кри ла да се ви ше од по ло ви не 
ма њих из да ва ча у Ве ли кој Бри та ни ји пла ши ло да би мо гли про гла
си ти бан крот до кра ја 2020. као ре зул тат пан де ми је ко ро на ви ру са 
ко ја је до ве ла до от ка зи ва ња до га ђа ја, пред ста вља ња ау то ра, ка
шње ња у об ја вљи ва њу на сло ва и ло ше про да је у књи жа ра ма. Но, 
за хва љу ју ћи сво јој ра зно вр сно сти и ино ва тив но сти, по ка за ло се да 
чак и у те жим усло ви ма по сло ва ња из да ва штво мо же да оп ста је. 
Нај ви ше су по ра сли тро шко ви гре ја ња, штам па ња и ди стри бу ци
је, али се ис ти че да су „из да ва чи ре а го ва ли сјај но”, би ло та ко што 
су се де ли мич но ори јен ти са ли на мејнстрим књи жев ност или про
ду бљи ва њем сво је спе ци ја ли стич ке ни ше. „Ови из да ва чи уби ру 
бла го да ти не се бич них и че сто ин спи ра тив них пу бли ка ци ја, прак
тич не бри ге за ау то ре и уче шћа у жи во ту ло кал не за јед ни це”, до
да је се у са оп ште њу жи ри ја за до де лу на гра да ре ги о нал ним књи
жев ним из да ва чи ма. 

Ке вин Да фи, осни вач Блу мун бук са и фи на ли ста за ре ги он 
се вер не Ен гле ске, ка же да су усло ви за ма ње из да вач ке ку ће „те шки, 
бор ба се од ви ја сва ке не де ље”, а је дан од нај ве ћих иза зо ва је ула
зак књи га у ма ло про да ју. Али ка же да је и да ље по зи ти ван, по себ
но у по гле ду ра да са не за ви сним про дав ци ма књи га. „Не за ви сне 
књи жа ре нас оба ве шта ва ју ка да чи та о ци ка жу да не про на ла зе 
ни шта по себ но у из да њи ма ве ли ких ла на ца, не за ви сне књи жа ре 
ука зу ју на ма ле не за ви сне из да ва че”, до да је он. „Ми слим да је то 
је дан од раз ло га што не за ви сна из да ња ула зе у ужи из бор и до би
ја ју књи жев не на гра де, јер пре у зи ма мо ри зик ко ји ве ли ки из да ва
чи не пре у зи ма ју. Мар же су не ве ро ват но ни ске за ма ле из да ва че, 
а пла те су да ле ко од ве ли ко ду шних. Али од луч ни смо да на ста
ви мо да об ја вљу је мо сјај не књи ге ко је ће и по том ци во ле ти да 
чи та ју.”
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ЗА ТВА РА ЊЕ НАЈ ВЕ ЋЕ  
БРА ЗИЛ СКЕ КЊИ ЖА РЕ

Кра јем фе бру а ра, бан кро ти ра ла је нај ве ћа бра зил ска књи жа ра 
у Сао Па у лу, Li vra ria Cul tu ra, због на го ми ла них ду го ва и уну тра
шњих про бле ма. По ред за ду же но сти, про блем по сто ји и са вла сни
ком по слов ног про сто ра ко ји огро ман ло кал же ли да по де ли на 
ви ше ма њих и та ко за ра ди ве ћи при ход. Но, тач ку на по сло ва ње 
не ка да шњег сим бо ла гра да ста ви ла је суд ска пре су да по ко јој књи
жа ра од ла зи у сте чај. У пре су ди се ка же да упр кос пре по зна ва њу 
ва жно сти књи жа ре за кул ту ре, гру па ни је ус пе ла да пре ва зи ђе 
еко ном ску кри зу ко ја тра је од 2015. Пре ма ре чи ма су ди је, план 
от пла те ду го ва и фи нан сиј ског опо рав ка ни је по што ван, а и пру
жа ње ин фор ма ци ја у том про це су ни је би ло пот пу но. 

Она је са да пре пла вље на пред став ни ци ма ве ли ких из да ва ча 
ко је па ку ју пре о ста ле при мер ке. Чи та о ци ко ји су до шли да па за ре 
књи ге на по пу сту ис ти чу и да је не до ста так чи та лач ких на ви ка у 
Бра зи лу, по ред ди ги тал не тран сфор ма ци је и он лајн про да је, је дан 
од узро ка кри зе из да ва штва и књи жар ства у њи хо вој зе мљи. Сер ђо 
Херц, ди рек тор књи жа ре, из ја вио је да ће по ку ша ти да обо ри пре
су ду у дру го сте пе ном по ступ ку јер је књи жа ра про шле го ди не 
има ла раст при хо да. 

IN ME MO RI AM: ЧАРЛС СИ МИЋ  
(1938–2023)

Аме рич ки пе сник срп ског по ре кла, Чарлс Си мић, пре ми нуо 
је 9. ја ну а ра 2023. у Њу Хемп ши ру. Из Ју го сла ви је је еми гри рао 
1954. нај пре у Фран цу ску, да би се по сле го ди ну да на при дру жио 
оцу у САД. Об ја вио је пре ко ше зде сет књи га по е зи ја и есе ја и пре
да вао књи жев ност на Уни вер зи те ту у Њу Хемп ши ру. На ци о нал но 
при зна ње po e tus la u re a tus до био је 2007, а по ред то га је овен чан 
и број ним аме рич ким и ме ђу на род ним књи жев ним на гра да ма, од 
на гра де Пу ли цер у ка те го ри ји по е зи је и Ме да ље Ро берт Фрост до 
Злат ног вен ца Стру шких ве че ри по е зи је. Зна ча јан је и ње гов пре
во ди лач ки рад и про мо ци ја Вас ка По пе, Ива на В. Ла ли ћа, Ми ло
ра да Па ви ћа, Но ви це Та ди ћа и Рад ми ле Ла зић, по ред оста лих, на 
ен гле ском је зи ку.
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При ли ком до де ле при зна ња po e tus la u re a tus 2007, у са оп ште њу 
Кон гре сне би бли о те ке на гла ше но je да је „ши ри на ма ште Чар лса 
Си ми ћа очи глед на у ње го вим за па њу ју ћим и нео бич ним сли ка ма. 
Го во ри је зи ком ве штог мај сто ра, али ње го ве пе сме су ла ко до ступ
не, че сто ме ди та тив не и не ве ро ват не. По да рио нам је бо гат кор пус 
ви со ко ор га ни зо ва не по е зи је са ни јан са ма та ме и бље ско ви ма иро
нич ног ху мо ра.” 

Осим по е зи је, Си мић је књи жев ност обо га тио и есе ји ма. О 
аме рич кој по е зи ји, у есе ју По е зи ја и ис ку ство Си мић пи ше: „Ба
рем још од Емер со на и Вит ме на при су тан је култ ис ку ства у аме
рич кој по е зи ји. Ка да се до ђе до те тач ке, на ши пе сни ци увек ка жу: 
то ми се до го ди ло; то сам ви део и осе тио. Исти на – ни ка да се не 
умо ре од по на вља ња – ни је не што што већ по сто ји у све ту не го 
не што што из но ва и сва ко днев но мо ра да се от кри ва.”

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




