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Бран ко Ан ђић

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

ЛА ТИН СКО А МЕ РИЧ КА КЊИ ЖЕВ НОСТ  
У ДО БА „ПО СЛЕ ИСТИ НЕ“1

Ен гле зи су га на зва ли до бом по сле исти не, пан де ми јом по тре се ни га на зи ва ју но-
вом нор мал но шћу, по ли ти ко ло зи и со ци о ло зи ра ди је го во ре о вре ме ну по ли тич ке 
ко рект но сти, а ме ни се чи ни да су све то си но ни ми за по че так но вог дру штве ног по-
рет ка, по рет ка два де сет пр вог ве ка. По чео је да се уоб ли ча ва по сте пе но, по след њих 
де це ни ја, да би свој cre scen do до жи вео из би ја њем пан де ми је ко ја је на гла си ла но ве 
па ра диг ме жи вље ња и по на ша ња. Свет се ме ња, тех но ло шки, идеј но, еко ном ски и 
по ли тич ки, дру штве ни до го во ри по ста ју друк чи ји, као и при о ри те ти са вре ме ног жи-
во та. Са свим оста лим, ме ња ју се умет ност и кул ту ра у це ли ни, као и њи хо во ме сто у 
дру штву.

Не по чи ње два де сет пр ви век кад ка лен дар ка же, као што ни два де се ти ни је по чео 
пр вог да на 1900, већ тек по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, кад је за жи вео но ви по-
ре дак дру штве ног по на ша ња и но ви си стем вред но сти. Из гле да да инер ци ја дру штве-
не па ра диг ме јед ног ве ка до во ди до ње ног оп стан ка и не ко ли ко де це ни ја у на ред ном; 
вре ме од 2000, с из у зет ком тех но ло шког на прет ка, на ро чи то на по љу ко му ни ка ци је, 
про те кло је углав ном у иш че ки ва њу да се по ја ве но ве иде је и у – пре те жно не у спе шном 
– ре ци кли ра њу ста рих, углав ном ис тро ше них еко ном ских, по ли тич ких, умет нич ких 
си сте ма. Тај за мор ма те ри ја ла оли ча вао се у по мањ ка њу ори ги нал ног ми шље ња, у 
по гле ду уна зад, у све кон зер ва тив ни јем си сте му вред но сти и по ку ша ји ма да се у не-
до стат ку но вих ква ли те та,ста ром по рет ку де ли мич но удах не жи вот. 

Из би ја ње пан де ми је за о штри ло је ви дљи вост про ме на ко је су бар две до три де-
це ни је по сте пе но са зре ва ле ши ром све та. Ка ко се то спе ци фич но од ра зи ло на Ла тин-
ску Аме ри ку?

По сле де мо ни за ци је нео ли бе ра ли зма ко ји је вла дао Ла тин ском Аме ри ком то ком 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, у мно гим ла тин ско а ме рич ким др жа ва ма по че ли 
су да ја ча ју ра зни ви до ви по пу ли стич ких по ли тич ких по кре та ко ји су се по сте пе но 
уоб ли ча ва ли у пар тиј ске струк ту ре и пре у зи ма ли власт. Та кав про цват по пу ли зма 
иде ал но је пот по мог нут но вим на чи ном јав ног де ло ва ња свој стве ног до бу „по сле 
исти не“ у ко јем по ли тич ки ка пи тал ства ра ју де ма го ги ја, об ма на и за во дљи ва обе ћа ња, 
реч ју мар ке тинг ко јем ни исти на ни ти објек тив на чи ње ни ца ни су ни нај ма ње ва жни.

Ве ру јем да је до ба „по сле исти не“ по че ло у Ла тин ској Аме ри ци не што ра ни је не го 
што је о ње му по че ло да се гло бал но го во ри и пре не го што је ско ва на по ме ну та син-
таг ма. По сле ап со лут не до ми на ци је нео ли бе ра ли зма у го то во свим ла тин ско а ме рич ким 

1 Овај оглед те ме љи се на пре да ва њу одр жа ном за по ла зни ке Лет ње шко ле Хи спа но а ме рич ког 
дру штва, ју ла 2021, у Бе о гра ду.



128

др жа ва ма по след ње де це ни је два де се тог ве ка еко ном ски и дру штве но по ли тич ки крах 
мно гих зе ма ља под ста као је де мо ни за ци ју овог си сте ма и на вео на ро чи то ле ви чар ске 
ана ли ти ча ре да ту де це ни ју про гла се из гу бље ном. Исти на је да су ма сив не при ва ти-
за ци је и по вла че ње др жа ве из пр вог пла на иза зва ле дра ма ти чан раст ко руп ци је ко ја 
ни кад ни је би ла не по зван гост ши ром Ла тин ске Аме ри ке. Вр ло ла ко, у Ар ген ти ни, Бра-
зи лу, Еква до ру, Ве не цу е ли, Бо ли ви ји, го то во свим сред ње а ме рич ким др жа ва ма, нео-
ли бе ра ли зам је бр зо и при год но про гла шен за узроч ни ка тих кри за. Без на ме ре да се 
ов де упу штам у по ли тич ку по ле ми ку о пред но сти ма и ма на ма овог си сте ма, не мо гу 
пре ско чи ти чи ње ни цу да нео ли бе ра ли зам у то вре ме оп ште де мо ни за ци је ни је иден-
ти фи ко ван као глав ни, већ као је ди ни кри вац за све не да ће на кон ти нен ту – што је био 
пр ви зна чај ни по мак од исти не. Нео спор но је да је тај си стем дао ве ће мо гућ но сти да 
ло ша упра ва, тр го ви на ути ца ји ма и го то во ин сти ту ци о на ли зо ва на ко руп ци ја узму ма ха 
и та ко убр за ју уру ша ва ње мно гих ла тин ско а ме рич ких зе ма ља ко је су се, под се ти мо, 
исто риј ски гле да но та ко ре ћи прет ход ног да на осло бо ди ле вој них дик та ту ра и кре-
ну ле пу тем де мо кра ти је.

Ме ђу ле ви чар ским ана ли ти ча ри ма ма ло ко је дао до вољ но про сто ра ус пе си ма 
ко је је па жљи ва при ме на ли бе ра ли зма, на ро чи то у еко но ми ји, до не ла зе мља ма по пут 
Уру гва ја (где су, на при мер, ве ли ка др жав на пред у зе ћа при ва ти зо ва на ве о ма се лек-
тив но, са мо кад је за то за и ста би ло раз ло га, док су она успе шна на ста ви ла рад под 
упра вом др жа ве, не пре ла зе ћи у при ват ни сек тор, о че му се од слу ча ја до слу ча ја 
од лу чи ва ло ре фе рен ду мом), Пе руа и де ли мич но Ко лум би је, зе ма ља ко је су из „из гу-
бље не де це ни је“ иза шле еко ном ски и дру штве но вид но оја ча не. 

Јед но од глав них обе леж ја до ба „по сле исти не“ је сте гу би так од го вор но сти – оно 
што се у ен гле ском по ли тич ком реч ни ку зо ве ac co un ta bi lity – очи глед на по ја ва у по пу-
ли стич ким ре жи ми ма ко ји су с по чет ка но вог ми ле ни ју ма по че ли да осва ја ју не са мо 
Ла тин ску Аме ри ку већ и мно ге зе мље ши ром све та. Не при хва та ње би ло ка кве од го вор-
но сти за дру штве не и еко ном ске про бле ме би ло је за јед нич ко овим ре жи ми ма ко ји 
су се све ви ше осла ња ли на ре то ри ку, де ма го ги ју, кли јен те ли зам, и не и сти ни ти идео-
ло шки и уоп ште по ли тич ки дис курс. Ко ри сте ћи мла де и до не кле на ив не де мо кра ти је 
за оза ко ње ње сво је вла да ви не, ови ре жи ми (у су шти ни са свим ма ки ја ве ли стич ки де  и-
де о ло ги зо ва ни) из гра ди ли су де ло твор не апа ра те ко ји ће их одр жа ва ти го ди на ма на 
вла сти. Ди на сти ја Кирш нер у Ар ген ти ни, бо ли ва ри јан ска ка ри ка ту ра об но вље ног 
со ци ја ли зма Уга Ћа ве са у Ве не цу е ли, Ева Мо ра ле са у Бо ли ви ји, Ра фа е ла Ко ре је у Еква-
до ру, Да ни је ла Ор те ге у Ни ка ра гви, Дил ме Ру сеф у Бра зи лу, до ве ли су до ду бо ких 
кри за сво јих зе ма ља, за шта ни ко ни је пре у зео од го вор ност. За чи ње ни це као да је 
по ста ло ка сно у вре ме кад је по ли ти ка по че ла да се осла ња ис кљу чи во на мар ке тинг 
и де ма го ги ју уме сто на иде је и оствар љи ве раз вој не про гра ме. Го то во три де це ни је 
не у спе ха и да нас се оправ да ва гре си ма је ди ног крив ца – нео ли бе ра ли зма. Гре шке се 
го ми ла ју, све их је те же пре мо сти ти, јер за њих ни ко не пла ћа це ну. 

И „псе у до ле ви“ (кирш не ри сти у Ар ген ти ни) и „псе у до де сни“ (Бол со на ро у Бра зи лу) 
по пу ли зам осла ња ју се на псе у до и де о ло ги ју да би се што ду же за др жа ли на вла сти. 
Го то во као пре ма уџ бе ни ку, при том се, осим мар ке тин гом, слу же ја ча њем на ци о на-
ли зма (ко ји по ма же уру ша ва њу свих ин те гра ци о них про це са) и хи пер тро фи ра ном 
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по ли тич ком ко рект но шћу, вр ло успе шним сред ством за скре та ње па жње са су штин-
ских про бле ма сво јих зе ма ља. У тре нут ку кад ви ше од по ло ви не ста нов ни штва по чи ва 
у ду бо кој бе ди, а пре за ду же на зе мља хро нич но на сто ји да из бег не de fa ult, у Ар ген ти ни, 
на при мер, да нас су нај же шће по ле ми ке око је зи ка род не рав но прав но сти (тзв. ин-
клу зив ни је зик), пра ва ве ге та ри ја на ца и ве га на, по на ша ња ра ди кал них фе ми нист ки ња 
итд. ко је пра ве де бе лу и за гу шљи ву дим ну за ве су.

Уме сто чи ње ни ца, мар ке тинг ства ра но ву исти ну, тј. дис курс ко ји ће обез бе ди ти 
де мо крат ске гла со ве би ра ча. Уз по моћ ма ни пу ла ци ја дру штве ним мре жа ма и за хва љу-
ју ћи оп штем на прет ку ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, мар ке тинг да нас до ми ни ра по ли-
ти ком, али и кул ту ром на мно го агре сив ни ји и пот пу ни ји на чин не го у до ба кад је, на 
при мер, ТВ мре жа O Glo bo бу квал но ство ри ла пр во кан ди да та, а по том пред сед ни ка 
бра зил ске ре пу бли ке од мла дог про вин циј ског по ли ти ча ра Ко ло ра де Ме ла ко ји осим 
до брог из гле да ни је имао зе мљи бог зна шта да по ну ди.

Ко је вре ме до ла зи за пи сце, мо жда је пр ви на слу тио ар ген тин ски ау тор Се сар Ај ра 
ко ји је, ма ло-по ма ло, по стао култ ни пи сац из ве сних, на ро чи то шпан ских, књи жев них 
кру го ва. Ај ра је још као млад схва тио сна гу мар ке тин га, мно го пре дру штве них мре жа. 
По сле пр вих не ко ли ко де ла ко ји ма је по стао мла дић ко ји обе ћа ва, из ми слио је по е-
ти ку ко ја од го ва ра ње го вим спо соб но сти ма и лич ним од ли ка ма и ме диј ски је ве што 
про мо ви сао; уме сто на иде ја ма, за сно вао је сво ју по е ти ку на соп стве ној лич но сти, 
при ла го ђа ва ју ћи је сво јим скло но сти ма, али и огра ни че њи ма. Та ко ће на ста ти по ду жи 
низ крат ких де ла не у јед на че ног ква ли те та, ме ђу соб но вр ло раз ли чи тих, али ни кад 
до вољ но оче шља них и увек по е тич ки про во ка тив них. Убе ђен сам да Ај ру за пра во 
мр зи да глан ца соп стве не иде је, јед ном кад их ста ви на па пир, па је за се бе и кри ти ча ре 
(ви ше не го за чи та о це) из ми слио по е ти ку не по сред ног пи са ња без на кнад ног до ра-
ђи ва ња, на вод но у име спон та но сти и ау тен тич но сти. Има љу ди ко ји да нас ве ру ју да 
је Ај ра бу ду ћи ар ген тин ски но бе ло вац. Ако се то де си, би ће то не са мо ве ли ка умет-
нич ка об ма на, већ и из у зе тан при мер пи са ња „по сле исти не“.

За да на шњу књи жев ност, на ро чи то ла тин ско а ме рич ку, по себ но је ва жан по вра так 
кон зер ва тив но сти у кон тек сту у ко јем на ста је. Од ре во лу ци о нар них ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка до вре ме на по сле исти не, сти гло се гра да ци јом, 
то ком не ко ли ко де це ни ја, до све кон зер ва тив ни је дру штве не кли ме (у не ким слу ча-
је ви ма, до екс тре ма фа ши за ци је по ли тич ког ми шље ња) – ка ко у по гле ду дру штве ног 
до го во ра ко јим се ру ко во ди сва ко днев ни жи вот, та ко и у по ли ти ци, иде ја ма и јав ном 
мо ра лу. По то ње је по себ но па ра док сал но (ма да су про тив реч но сти за штит ни знак 
да на шњег вре ме на), јер иа ко се ви ше не но си то плес на град ским пла жа ма, иа ко ни ко 
не го во ри о груп ном сек су, упр кос про кла мо ва ном кон зер ва тив ном ка но ну, ви ше 
ни шта ни је сра мо та. У све ту без од го вор но сти, где се сва ка исти на мо же из врг ну ти 
или про сто за о би ћи, стид је по стао ана хро на по ја ва.

Ова дру штве на чи ње ни ца бит но је ути ца ла на про ме ну ам би ци ја да на шњих ла тин ско-
а ме рич ких пи са ца: уз де и де о ло ги за ци ју вла да ју ћих струк ту ра (ма да се у јав ном дис-
кур су иде о ло ги ја стал но ста вља у пр ви план, а пот пу но за по ста вља good go ver nan ce), 
раз о ча ра ње ми ле ни ја ла ца у по ли ти ку оп ште узев и у тра ди ци о нал не пар ти је, уз од у-
ста ја ње од тра га ња за исти ном, пи сци се све бо ље укла па ју у схва та ње кул ту ре као 
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за ба ве. О то ме је пре не ко ли ко го ди на Ма рио Вар гас Љо са на пи сао јед ну пам флет ску 
књи жи цу2 у ко јој је ис ка лио свој бес и дао ма ха раз о ча ра њу што се ma in stre am да на-
шње умет но сти, по (не са мо) ње го вом ми шље њу, све од луч ни је по ме ра од са зна ња, 
про ду хо вље ног обра зо ва ња и све та иде ја пре ма ме диј ском спек та клу, по вла ђи ва њу 
нај ру ди мен тар ни јем ни воу пу бли ке, и пре тва ра њу кул тур них про из во да у ро бу ма-
сов не по тро шње. „Кул ту ра је у про шло сти би ла не ка вр ста са ве сти ко ја је спре ча ва ла 
да се окре ну ле ђа ствар но сти [читај: исти ни – прим. Б. А.]. Са да де лу је као ме ха ни зам 
скре та ња па жње и за ба ве“, ка же Вар гас Љо са. Овај крик про тив ба на ли за ци је кул ту ре 
и умет но сти не ће оста ти у нај у жем из бо ру ка пи тал них књи жев них оства ре ња свог 
ау то ра, али ће ње го ва „бу ка и бес“ све ја че од је ки ва ти ка ко бу ду ја ча ли дру штве на 
фри вол ност, не са др жај ност, жућ ка сто та бло ид ско но ви нар ство. 

Кул ту ра и умет ност, по го то ву књи жев ност, пре ста ју да бу ду „не ка вр ста са ве сти“ 
да на шње ци ви ли за ци је јед но став но за то што све ви ше бле ди сам по јам са ве сти. По-
ме ра ње ам би ци ја пи са ца нај бо ље се мо же са гле да ти на де ли ма ау то ра ко ји су пре 
по ме ну тих про ме на дру штве не па ра диг ме сте кли углед сво јим пр вим де ли ма. Уме сто 
он то ло шке ин тро спек ци је, про ниц љи ве ана ли зе сво је сре ди не, по ку ша ја да од го во ре 
на ве чи та пи та ња чо ве чан ства, они се да нас за до во ља ва ју да за ба ве сво ју пу бли ку 
ла ким шти ви ма ко ја, до па дљи во упа ко ва на као бо жић ни по кло ни, не зах те ва ју од 
сво јих по тро ша ча-чи та ла ца го то во ни ка кав ин те лек ту ал ни на пор ни ти „са у че сни штво“, 
ка ко га је на зи вао Ху лио Кор та сар. Као у иро нич ној па ра фра зи марк си стич ког ве ро-
ва ња да кван ти тет пре ра ста у ква ли тет, уме сто чу ва ра исти не и са ве сти, пи сци да нас 
же ле ра ди је да бу ду осва ја чи што ве ћег бро ја чи та ла ца, уз обил ну по моћ мар ке тин га, 
дру штве них мре жа, же сто ких из да вач ки кам па ња; да по ну де за ба ву и ра зо но ду на 
пла жи, а не у би бли о те ци. Ко лум биј ка Ла у ра Ре стре по, ау тор ка из у зет них ро ма на Де ли-
ри јум, Le o par do al sol и La no via oscu ra,3 пре шла је ка сни је, у ве о ма чи та ном ро ма ну Hot 
sur, на кри ми на ли стич ки жа нр (као го то во сви) са за чи ни ма ме ке по ли тич ке кри ти ке, 
вр ло на лик до бит нич кој фор му ли гло бал них те ле ви зиј ских се ри ја; или на сен ти мен-
тал ну ту га љи ву при чу о из гнан ству, љу ба ви и по ли тич кој бор би, De ma si a do héro es. Гва-
те ма лац Ро дри го Реј Ро са, ау тор јед не од нај бо љих и нај же шћих збир ки при по ве да ка 
с кра ја про шлог ве ка (Nin gun lu gar sa gra do), из не на дио је чи та о це жућ ка стом љу бав ном 
при чи цом Se ve ri na, док је Пе дро Мај рал, сво је вре ме но ве ли ка и ори ги нал на на да ар-
ген тин ске књи жев но сти, ау тор јед ног од нај бо љих ро ма на на пре ла зу ве ко ва, El año 
del de si er to, по сти гао не дав но огро ман успех, вр то гла ве ти ра же и при зна ња за ро ман 
Уру гвај ка, ко рект но ис при ча ну ла га ну љу бав ну при чу; ње го ва по след ња књи га, Bre ves 
amo res eter nos, из 2019, до сад њи ка ва је збир ка нео ри ги нал них, на вод но виц ка стих 
ерот ских при чи ца, ко ја је упр кос осет ном па ду књи жев не вред но сти, не са др жај но сти 
и фри вол но сти, по сти гла свој циљ и пре тво ри ла се у из да вач ки и тр жи шни успех. 

Не гре ши мо ду шу: по ме ну ти и мно ги дру ги ла тин ско а ме рич ки пи сци су мај сто ри при-
по ве дач ког за на та; и кад све сно пи шу књи ге за пла жу, пи шу их уме шно. Али то ви ше 
ни су исти ни те књи ге у умет нич ком сми слу ре чи, ство ре не ау тен тич ном мо ти ва ци јом 

2 Ma rio Var gas Llo sa, La civilización del espectáculo, Del bol sil lo, Ma drid 2018, стр. 232.
3 На сло ви пре ве де них де ла на ве де ни су на срп ском, а оста лих у ори ги на лу, на шпан ском.
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да се не што ка же, већ спрет на шти ва за за во ђе ње што ви ше чи та ла ца. Па ра докс је у 
то ме што ни Ре стре по, ни Реј Ро са, ни Мај рал, ни то ли ки дру ги да ро ви ти пи сци ни су 
спу сти ли ни во свог пи сма јер бо ље не мо гу, већ све сном од лу ком да пи шу кон јук тур-
на, за ба вљач ка де ла. Има, да ка ко, слич них при ме ра и ван Ла тин ске Аме ри ке: Бри та нац 
Ијан Ме кју ан, ау тор ка пи тал них ро ма на Ис ку пље ње и Су бо та, пре шао је, ни чим иза зван, 
на пи са ње за бав них бест се ле ра – Со лар, Swe et To oth, али у ан гло сак сон ској књи жев-
но сти он је у том по гле ду пре из у зе так не го пра ви ло.

Има, на рав но, из у зе та ка од оп штег пра ви ла и у Ла тин ској Аме ри ци, има ау то ра 
ко ји се не по ви ну ју но вим иде а ли ма кул ту ре спек та кла и на ста вља ју да си сте мат ски 
из гра ђу ју свој при по ве дач ки свет ко јим по ку ша ва ју да об ја сне онај дру ги, ва ну мет-
нич ки: Еква дор ка Мо ни ка Охе да, Чи ле а нац Але хан дро Сам бра, Сал ва до рац Ора сио 
Ка сте ља нос Мо ја, Мек си ка нац Хор хе Вол пи, Ку ба нац Ле о нар до Па ду ра Фу ен тес, Пе-
ру а нац Сан тја го Рон ка љо ло – да спо ме нем са мо не ке нај зна чај ни је. Али да нас рет ко 
ко ји ла тин ско а ме рич ки про за и ста по ку ша ва да ура ди оно што су чи ни ли пи сци ра-
ни јих ге не ра ци ја: да на пи шу то тал ни ро ман, ма кар да по чи не хи брис по ку ша ва ју ћи 
не мо гу ћу ми си ју пи са ња „ро ма на о све му“. Се ти мо се не ких слав них по ку ша ја ко ји, 
упр кос те шкој чи тљи во сти, не пре ста ју да иза зи ва ју ди вље ње: Pa li nu ro de Me xi co Фер-
нан да дел Па са, Pa ra di so Хо сеа Ле са ме Ли ме, Три ту жна ти гра Ги љер ма Ка бре ре Ин фан теа, 
Ter ra No stra Кар ло са Фу ен те са, Шко ли це Ху ли ја Кор та са ра... Не ве ру јем да би би ло које 
од тих ре мек-де ла да нас на шло из да ва ча. Ро бер то Бо ла њо је, чи ни се, ухва тио по след-
њи (и то пост хум ни) воз, па та ко, сре ћом, ипак мо же мо да чи та мо ње гов џи нов ски 
ро ман 2666. Уме сто да ре ша ва књи жев не ре бу се, да на шња пу бли ка се иден ти фи ку је 
с па сив ним по сма тра чи ма те ле ви зиј ских ри ја ли ти ја. Кор та са ров зах тев за „чи та о цем-
са у че сни ком“ био би у на че лу од ба чен као кон тра про дук ти ван из да вач кој ло ги ци. 
Вред но сти ве ли ких, сло же них ро ма на јед не ау тен тич не кул ту ре јед но став но се да нас 
ни ког не ти чу. 

Пот пу но је ло гич но да се у ова квој си ту а ци ји ла тин ско а ме рич ки пи сци ли стом 
од ри чу екс пе ри мен ти са ња фор мом, што је по ла ве ка ра ни је био њи хов за штит ни знак. 
Ма ло ко га за ни ма да ши ри гра ни це пи сма, ни ти да по ну ди но ву тех ни ку ста ром за на-
ту. Као прет ход но у но ви нар ству, где је пре не ко ли ко де це ни ја по че ло „срав њи ва ње 
на ни же“ (тзв. dow nsi zing) ка ко би тек сто ви по ста ли што јед но став ни ји, што кра ћи и 
што упро шће ни ји за чи та о це, по це ну ква ли та тив ног сла бље ња, књи жев ност да нас 
по ста је све ви ше крат ка и ја сна. Ни је још ака дем ски про ве ре но, али ми се чи ни ем пи-
риј ски да је рет ке из у зет ке од овог фор мал ног кон фор ми зма лак ше про на ћи ме ђу 
спи са те љи ца ма не го ме ђу њи хо вим ко ле га ма: Еква дор ка Мо ни ка Охе да по ку ша ва да 
по ми ри но ву вр сту то ка све сти с ар ха ич ном на род ном тра ди ци јом (збр ка при ча Las 
Vo la do ras, ро ман Man di bu la), Ар ген тнка Са ман та Шве блин сти лом и са др жа јем иро ни-
зу је тех но-де ху ма ни за ци ју (Ken tu kis), ње на зе мља ки ња Га бри е ла Ка бе сон Ка ма ра ства ра 
па стиш-дис курс но вог ча роб ног ре а ли зма сме ште ног у ве ле град ски по лу свет (La vir gen 
ca be za, Le vi ste la ca ra a Di os). Ве ћи на оста лих же ли да сво је чи та о це при до би је на по е не 
а не но ка у том, ка ко је сво је вре ме но тра жио Кор та сар од пи са ца при ча. Ре а ли стич ка 
или не, ве ћи на да на шњих ла тин ско а ме рич ких про зних де ла пи са на је ли не ар но, до ду-
ше без тра па во сти и ви шка ре чи, али јед ном су штин ски „кон зер ва тив ном“ на ра ци јом, 
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уна пред ли ше ном ча ри из не на ђе ња. Кад, ре ци мо, у дру гом кул тур ном кон тек сту Се-
ве р но а ме ри кан ка А. М. Хо умс ко ри сти псе у до ре а ли стич ки дис курс да из ње га по вре-
ме но на гло ис ко ра чи, би ло ме та фо ром, би ло про ме ном гле ди шта или не ким дру гим 
сред ством, то ме ња це ло куп но ви ђе ње ње ног пи сма и оста вља мо гућ ност из не на ђе ња 
не так ну тим. Али то га го то во да не ма у да на шњој ла тин ско а ме рич кој про зи. Мо жда би 
би ло упут но у кон тек сту ре а ли стич ког ли не ар ног пи са ња под се ти ти на ра не Бор хе со ве 
ра до ве – по е тич ке при че и огле де – у ко ји ма је та ко ду хо ви то по ка зао не мо гућ ност 
ре а ли стич ке ре пре зен та тив но сти не у мет нич ке ствар но сти. Или, ње го вим ре чи ма: 
„Да ли има сми сла ма па Ки не ве ли чи не Ки не?“ 

Сре ћа је пи са ти на ве ли ком је зи ку као што је шпан ски ко ји раз у ме и на ко јем чи та 
тре ћи на све та. По тен ци јал но не са гле ди ва чи та лач ка ма са ни је, ме ђу тим, хо мо ге на и 
не ту ма чи на исти на чин исто де ло. У да на шњим при ли ка ма то се, из гле да, не сма тра 
обо га ће њем сло је ва мо гу ћих зна че ња већ пре пре ком за ве ћи ко мер ци јал ни успех. 
Мно ги пи сци то вр ло до бро схва та ју и озбиљ но ре ша ва ју ускла ђи ва њем свог при по-
ве дач ког је зи ка: од де вет на е сто ве ков не ко стум бри стич ке ло кал не бо је и ло кал них 
мо ди за ма, сти гло се до не у трал ног шпан ског је зи ка ко јим, сем пи са ца, ни ко не го во ри. 
Раз ми шља ју ћи о по тен ци јал ној пу бли ци, не ки ина че зна чај ни пи сци по че ли су да при-
ла го ђа ва ју је зик ко јим пи шу – сви ма. То је по себ но при мет но у по зним де ли ма пи са ца 
као што су Ху ан Ви љо ро, Ед мун до Пас Сол дан, Еду ар до Хал фон, Ги љер мо Мар ти нес. 
Ве ро ват но ни је пу ка слу чај ност што су сви они пре ка ље ни пут ни ци, не са мо по свом 
кон ти нен ту, па је њи хов хи брид ни шпан ски мо жда де ли мич но и по сле ди ца та квих 
суд би на. 

Кад је Луј са Ва лен су е ла је дан свој ро ман на зва ла Цр ни ро ман с Ар ген тин ци ма, био 
је то на мер но иро ни чан на слов за де ло ко је је са мо као (па ро диј ски) оквир има ло струк-
ту ру „но ар ро ма на“ (као ка же наш пре во ди лац ове књи ге); не ка ко у исто вре ме, Ри кар-
до Пи ља, уче ни про фе сор књи жев но сти из Бу е нос Ај ре са, чи ни се да је пра вил но и 
го то во про роч ки пред ви део ку да ће ро ман но вог ми ле ни ју ма кре ну ти, па се ла тио 
пи са ња де тек тив ских ро ма на с ве ћим ам би ци ја ма. Имао је још пре ско ро по ла ве ка 
успе ха с том фор му лом ко ју у умет нич ком по гле ду ни кад ни су пре ва зи шла ње го ва по-
то ња, пре тен ци о зни ја (и на гра да ма оба су та) де ла. За ни мљи во је да је Пи ља сво је вре-
ме но го во рио да га чу ди што ње го ве књи ге уоп ште има ју чи та о це (нео бич но охо ла 
из ја ва за та ко па мет ног чо ве ка уве ре ног да пи ше из у зет но сло же но и ду бо ко), иа ко је 
све учи нио – из бо ром кон јук тур них те ма и де тек тив ског жан ра – да их има што ви ше.

Да нас из гле да да оквир ро ма на де тек ци је или три ле ра ли ша ва фор мал них бри га 
ве ли ку ве ћи ну ау то ра; сти че се ути сак да го то во сва ки пи сац да нас мо ра да има свог 
де тек ти ва или ба рем свој зло чин око ко јег ће ис пре да ти сво ју при чу; код не ких је то 
ли ни ја ма њег от по ра, а код дру гих не ка вр ста али би ја за из да ва ча да би нео ме та но и 
не при мет но пре ва ри ли чи та о це ко ји би да се за ба ве тра же њем уби це, али уз за ба ву, 
као бо нус, до би ју и до бру књи гу. То је про ве ре ни ре цепт Ле о нар да Па ду ре Фу ен те са 
(се ри ја ро ма на о са вре ме ној Ку би с по ли циј ским ко ме са ром Ма ри јем Кон де ом), Сан тја га 
Гам бое (Los im po sto res, La ul ti ma crip ta – Гам боа три ле ру до да је и ро ман су и ак ци ју, па 
ни је чу до што је је дан од нај про да ва ни јих ко лум биј ских ау то ра, ма да ве ро ват но њего ва 
нај бо ља књи га и да ље оста је јед на од пр вих, Per der es cuestión de méto do). О де тек ти ви ма 
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пи ше и на гра да ма овен ча ни Па бло де Сан тис (Enig ma de Pa ris), а о зло чи ни ма и ис тра-
га ма и ње гов дру гар Ги љер мо Мар ти нес (Спо ра смрт Лу си ја не Б., Окс форд ски зло чи ни) 
и то вр ло ве што и за бав но што им је омо гу ћи ло гло бал ну чи та ност, де се ти не пре во да, 
фил мо ва ње њи хо вих књи га. Ипак, Мар ти не со ве нај бо ље књи ге мо жда оста ју ро ман-
пр ве нац По вест о Ро де ре ру и збир ке при по ве да ка Од врат на сре ћа и Ве ли ки па као, а 
не нај чи та ни је Окс форд ски зло чи ни и Али син зло чин.

Би ло би ис цр пљу ју ће на бра ја ти уне до глед све оне па жње вред не ла ти но а ме рич ке 
ау то ре ко ји да нас при бе га ва ју окви ру де тек тив ског три ле ра, че сто за чи ње ног ме ком 
еро ти ком и не ком вр стом пу то пи сног ту ри зма. Гам би он вр ло за па жен ро ман Ple ga ri as 
noc tur nas до бар је при мер за то: у окви ру цр ног ро ма на де тек ци је, по сто ји љу бав на 
при ча с по ли тич ким ти ко ви ма ко ја се пра ти од Ко лум би је пре ко Банг ко ка, Ира на, у 
јед ном ко смо по лит ском zap ping-у и рит му Ин ди ја не Џон са. (У том кон јук тур ном сти лу 
опро бао се, без ика квог за зо ра, и но бе ло вац Вар гас Љо са ро ма ном Аван ту ре не ва-
ља ле де вој чи це, јед ном за во дљи вом књи гом с при лич но за нат ских ма на ко ја је – и код 
нас – да ле ко пре ва зи шла по по пу лар но сти мно га ње го ва ка пи тал на де ла). Ре зул тат је 
вр ло до бро на пи са на књи га ко ја др жи па жњу, али се не чу ва у лич ној би бли о те ци.

У но вом вре ме ну ве ли ких – ре кло би се не пре кид них – ми гра ци ја, (и) ла тин ско а ме-
рич ка је по ста ла до брим де лом апа трид ска про за. Уко ре ње ност – у соп стве ној зе мљи 
и ње ној тра ди ци ји – по ста ла је го то во ана хро на и све ре ђа по ја ва; као да ви ше ни ко 
не пи ше та мо ода кле је, а ку ћа по ста је ме сто где се обе си ше шир не у мор них пут ни ка. 
Ако су не кад раз лог исе ље нич ком жи во ту би ли дик та ту ра и ње не по сле ди це, да нас 
је то оп ште ко смо по лит ско осе ћа ње да свет при па да сви ма. Мо жда ви ше под све сно 
не го про ми шље но, љу ди да нас све ви ше ве ру ју да је но во до ба, гло ба ли за ци јом и тех-
но ло шком ре во лу ци јом ко му ни ка ци је, по сти гло свет ску урав ни лов ку на чи на жи во та 
и да се он без по му ке мо же би ло где во ди ти ма ње-ви ше на исти на чин и са слич ним 
на ви ка ма. За то се на про ме ну гра да, зе мље, кон ти нен та љу ди од лу чу ју лак ше но што 
се не кад ме ња ла ули ца.

Гло бал ни жи вот усло вио је и по ја ву гло бал них те ма ко ји ма се да на шња ла тин ско-
а ме рич ка про за све ви ше ба ви; мно ге од њих на мет ну ла је но ва по ли тич ка ко рект ност; 
по ме ни мо са мо не ке оче вид не, да нас у жи жи свет ске јав но сти: бор ба за род ну рав но-
прав ност и осу да не јед на ко сти же на у све ту по му шкој ме ри, еко ло шка бри га, ис ку-
ше ња мул ти кул ту рал но сти и апа трид ског жи во та. Не кли знув ши у пам флет ски фе ми-
ни зам, пр вом те мом се ве о ма успе шно ба ве, на при мер, Мо ни ка Охе да, Ка бе сон Ка-
ма ра, Ма ну ел Рин кон (Prin ce sas de Am ster dam), Гу а да лу пе Не тел, док је еко ло шка свест 
до ве де на до пре да по ка лип тич ких упо зо ре ња у ре мек-де лу Са ман те Шве блин, Спа со-
но сна раз да љи на; бо ље од ве ћи не оста лих, мул ти кул ту рал ност и апа трид ски жи вот у 
жи жу сво јих де ла ста вља ју Еду ар до Хал фон (El bo xe a dor po la co), Ро дри го Реј Ро са (Tres 
no ve las ex óti cas), Ора си ло Ка сте ла нос Мо ја (Mor ron ga).

По сле из ве сног за тиш ја, хи спа но а ме рич ки пи сци као да се опет вра ћа ју крат кој 
фор ми, ми кро при чи. Од вре ме на Ау гу ста Мон те ро са, Еду ар да Га ле а на, Ху а на Хо сеа 
Аре о ле и Лу и са Бри та Гар си је, ми кро при че ни су има ле та кав углед и умет нич ки ни во као 
да нас, што ни ког не би тре ба ло да чу ди. У Мек си ку и Шпа ни ји уста но вље не су углед не 
на гра де да би се под ста кла та књи жев на фор ма, вр ло бли ска да на шњим чи та о ци ма 
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ко ји ма стр пље ње ни је нај ја ча стра на, док су их Тви тер и Ин ста грам на ви кли на ла пи-
дар ност. У по пла ви збир ки при по ве да ка, као из у зет не при ме ре та кве про зе ис та као 
бих књи ге ми кро при ча Gu er ra Ане Ма ри је Шуа и El chi ste de Di os Луј се Ва лен су е ле. 

Шта се, да кле, мо же за кљу чи ти на нај оп шти јем пла ну кад је реч о тен ден ци ја ма у 
хи спа но а ме рич кој про зи ко ја на ста је у до ба по ли тич ки ко рект не но ве нор мал но сти 
по сле исти не?

Пре све га, пи ше се мно го – та ко ре ћи пре ви ше. Тех но ло ги ја ин тер не та и дру штве-
них мре жа уве ри ла је мно ге да сва ко мо же би ти соп стве ни из да вач и да сва ко мо же 
да пи ше; ве ро ват но, на ду ге ста зе, тај ре кли би смо пси хо ло шко-тех но ло шки под стрек 
би ће ко ри стан јер ће охра бри ти не ке гла со ве да се ја ве са сво је пе ри фе ри је или из 
соп стве не ду би не, на за до вољ ство чи та ла ца. С дру ге стра не, ин фор ма циј ска бу ка по-
ста је за глу шу ју ћа: ома со вља ва њем пи са ња не по бољ ша ва се ква ли тет књи га, али се 
че сто де ша ва да се он сма њу је, јер ме ри ла сла бе услед гу бље ња ре фе рент них ау то-
ри те та.

„Пра ви“ пи сци ме ња ју, да кле, сво је ам би ци је и при ступ за на ту: све ви ше се пи ше 
књи жев ност без ри зи ка. Као у до бром мар ке тин шком ис тра жи ва њу, до ла зи се до са-
зна ња шта „иде“ код чи та ла ца, ко је те ме их за ни ма ју, ка ко ис при ча не, и при сту па се 
кон фор ми стич ки њи хо вом удо во ље њу. Ма ње но ра ни је пи сци оста ју бес ком про ми сни 
у по гле ду сво јих усту па ка пу бли ци. Пи са ње књи га све ви ше по чи ње да ли чи на ства-
ра ње те ле ви зиј ске се ри је и у оба слу ча ја же ље ни циљ је што ви ше пу бли ке, без об зи ра 
на умет нич ке ква ли те те. Та про ме на ам би ци је пи са ца – да нас се од свих ау то ра зах-
те ва да се огла ша ва ју на дру штве ним мре жа ма – по сле ди ца је пре тва ра ње кул ту ре и 
умет но сти у спек такл, у све фри вол ни ју за ба ву ли ше ну би ло ка квог ду бљег сми сла. 

Лов на чи та о це усло вља ва од у ста ја ње од екс пе ри мен ти са ња фор мом. Из да ва чи 
и чи та о ци-кли јен ти тра же јед но став на, ла ко ра зу мљи ва и на да све за бав на шти ва у 
ко ји ма ће осе ти ти бр зи ри там ин те лек ту ал ног zap ping-а слич ног ме диј ским ви зу ел ним 
спек та кли ма. Уме сто са у че сни ка, па сив ни чи та лац по ста је иде а лан чи та лац. 

Ла тин ско а ме рич ка (и не са мо она) про за по ста је све ви ше про за апа три да, че му 
до при но се не пре кид не ми гра ци је и осе ћа ње да је свет све ма њи. Ве о ма при сут на 
fac tion-fic tion про за 1990-их гу би сна гу као што и вред ност са мих чи ње ни ца гу би зна чај; 
уме сто ње, под ло га но ве књи жев но сти по ста је не ка вр ста пу то пи сног ту ри зма у јед-
ној но вој ки не тич но сти дис кур са ко ја све ви ше од го ва ра по е ти ци по крет них сли ка.

Бе о град, ју ли –сеп тем бар 2021.


