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Сажетак:ПодручјеХиспанскеАмерикеињеговоплоднокњижевно
тлопронелисупочеткомшездесетихгодинаXXвекаширомсвета
снажангласоновојгенерацијиписацакојајествориларемекде
латрајневредностииоставилајединственлитерарнитраг.На
станкомкризетакозваногбума,чијисуносиоцибилиМ.Варгас
Љоса,Г.ГарсијаМаркес,Х.КортасариК.Фуентес,половином
седамдесетихгодинаXXвеканастаојепостбум,увидукритике
ипроменедотадашњихтоковаусмеруангажованестварности
свеснесложенихживотнихоколностиЛатинскеАмерике.Тајпо
кретједеведесетихгодинапреиначенупостмодерну,наклоњену
експерименту, политичком насиљу као непосредној стварности,
групном искуству поставангарде, глобализацији, масовним ме
дијимаисавременимтехнологијама,којисудонелиновприступ
књижевности. Разматрањем кризе књижевног стваралаштва
у Хиспанској Америци крајем XX и почетком XXI века, кроз са
гледавање нових поетика хиспаноамеричких писаца, овим радом
покушаћемодапредочимоњенуразгранатостида укажемона
тенденције,темеикарактеристикекојеформулишусамиауто
ри,књижевникритичари,научнициинашидиректнисаговорници.

Кључнеречи:хиспаноамеричкакњижевностXXиXXIвека,нове
поетикелатиноамеричкихписаца,бум,постбум,постмодерна

Уводненапомене

Хиспаноамерички континент и његово плодно књижев
но тло створили су почеткомшездесетих годинаXX века
нову генерацијуписацакојисусачинилиремекделатрај
невредности,оставилијединственлитерарнитрагнасвом
континентуиисписалинадасвезначајнопоглављеуисто
рији светске књижевности.Њихови предводници били су
ПеруанацМариоВаргасЉоса(MarioVargasLlosa),Арген
тинацХулиоКортасар(JulioCortázar),MeксиканацКарлос
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Фуентес (Carlos Fuentes) и Колумбијац Габријел Гарси
јаМаркес (GabriеlGarcíaMárquez).Ta генерација писаца,
условљена специфичним друштвеним, политичким, исто
ријским и културолошким околностима у читавом свету
(Другисветскират,Хладнират,Кубанскареволуција,По
кретнесврстаних...),утицалајенаготовосвепотоњетокове
хиспаноамеричкелитературеуцелини,каоинавећинупо
јединачнихнационалнихкњижевностишпанског говорног
подручја.

Дабисморазумелиданашњетенденцијеутом,идаљејед
нако плодноми разноврсномпрозном стваралаштву лати
ноамеричкогконтинента,покушаћемодасагледамоставове
писаца„бума”ињиховихнаследника,анарочитогенераци
јакојесупосвакуценужелеледасеодвојеодтогфеноме
наи да створе сасвимдругачију књижевност, у складу са
новим временоми потребама савременог човека.Проуча
вајући размишљања појединих хиспаноамеричких писаца,
тамошњихкњижевнихкритичара,савремениханглосаксон
ских истраживача и наших стручњака за латиноамеричке
књижевнoсти,настојаћемодаутврдимокојетемезаокупља
јуданашњествараоце,каквестиловеиправцеједонеоXXI
векнатомконтиненту,којеоколностисудоњихдовелеи
далијесавременакњижевностхиспаноамеричкихземаља
укризиилиекспанзији.

Одмаргиналнекњижевностидо
светскогфеномена

Премда је немогуће одредити тачан датум почетка интер
национализације хиспаноамеричке књижевности познате
подназивом„бум”,отомепостоједвазначајнастава.Према
првом,поменутикњижевнифеноменпочиње1958.године
смелимроманомLaregiónmástransparente(Најпрозрачни
јикрај)КарлосаФуентеса.Премадругом,преломнагодина
билаје1963,кадајеобјављенпрвироманМаријаВаргаса
ЉосеLaciudady losperros (Градипси),претходноовен
чаннаградом„BiblioteсaBreve”издавачкекућеСеишБарал
(SeixBarral)изБарселоне,каоичувеноделоХулијаКорта
сара‒„контрароман”Rayuela(Школице).Иакоједанодсве
докаиактера„бума”,ХосеДоносо(JoséDonoso)наглашава
данико:никритичари,нипублика,ниписци,нисусагласни
окотогакојикњижевнициикојаделаприпадају„буму”1и
каоњеговогзачетникаистичеКарлосаФуентеса,којисепо
јавио као први активан чинилац свестанинтернационали

1 Donoso,J.(1972)HistoriapersonaldelBoom,Chile:EditorialAndresBello,
p.11.
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зације хиспаноамеричкогроманашездесетих година,ипак
показатељиговоредајемеђународнаафирмацијахиспаноа
меричкогроманазапочетаделомГрадипсиВаргасаЉосе.2

ЧилеанскиписациновинарЛуисХарс(LuisHarrs)себије
приписао осмишљавање назива за поменути хиспаноаме
ричкикњижевнифеномен,алије,уочиобележавања50го
дина„бума”(2013),МариоВаргасЉосаизјавиодаотомене
постојиникаквосведочанство,идасезаправоникаданије
сазналопореклотогтермина3.Упркостомештосекаоси
нонимза„бум”користиои знатнопрецизнијитермин,тај
„другиназивкојисеутодобапојавио–’новихиспаноаме
ричкироман’–биојеуширокојпримени,алијевременом
постаомањепопуларан”.4

Међуписцекојисупроменилитоксветскелитературеиод
носчитавогсветапремашпанскомјезику,пресвегазахва
љујућисмелостидазначајсадржинепроширенаформуи
језик,дасеодвојеодлинеарногтокарадњеидаствореосо
бенодноспрема стварности, спадају:М.ВаргасЉоса,Х.
Кортасар,Г.ГарсијаМаркес,К.Фуентес,потомХ.Доносо,
Ернесто Сабато (Ernesto Sábato), Алехо Карпентјер (Alejo
Carpentier)идруги.Њиховдоприноссеогледаоиутомешто
је„романбумаповратиоширинукњижевнетрадиције.При
својиојеочевеновогромана,БорхесаиКарпентјера,Оне
тијаиРулфа.(...)Генерацијатакозваног’бума’превазишла
јемногаограничења.”5

ПоловиномXXвекароманјепостаопросторукојијетре
балодасепренесукултурниидруштвенипроблемииод
разидентитетаЛатинскеАмерике,апотребадасенапише
суштински¸ свеобухватни, целовити хиспаноамерички ро
ман(novelatotal)насталајеизжељеодноснопотребедасе
одговоринавеликадруштвенапитањатогтренутка.„Бум”
јебиоуузајамнојспрезиисаиздавачкомпродукцијом,бу
дућидапрепојавероманаCienañosdesoledad(Стогодина
самоће,1967)Г.ГарсијеМаркеса,ниделаВаргасaЉосе,ни
Фуентеса,ниКортасара,нисубилибестселериуевропским
књижарама,атиражикњигабројалисусеустотинамаоб
јављенихпримерака.Томејеумногомедопринелаевропска

2 Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana,
Beograd:FilološkifakultetiKragujevac:Novasvetlost,str.55.

3 Sigüenza,C.Boom latinoamericano:Cómo lodefineMarioVargasLlosa,
11.maj 2012, 10. oktobar 2015. http://www.vivelohoy.com/entretenimien
to/8189661/boomlatinoamericanocomolodefinemariovargasllosa

4 Oviedo,J.M.(2004)Historiadelaliteraturahispanoamericana4.DeBor
gesalpresente.Madrid:AlianzaEditorial,p.229.

5 Fuentes, C. (2011) La gran novela latinoamericana. Madrid: Alfaguara,
p.291.
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клима у којој су се шездесетих година окупили протаго
нистиовогфеномена:

Creoqueamuchosescritoreslesocurrióloqueamí,quede
scubrieronqueeranlatinoamericanosalllegaraEuropa.(...)
Realmenteloquesellamóelboom,esemovimientodenar
radores latinoamericanos,naceencierta formaenEuropa,
porquegraciasaEuropa,graciasaladistancia,losescrito
reslatinoamericanosseconocenentresi,empiezanasentirse
miembrosdeunafamiliacomún.6

Пола века „бума” обележено је 2013. године у земљама
шпанског говорног подручја, али и у читавом свету.Иако
јетегодинеобјављенонеколикостудијакојесавременске
дистанцесагледавајупоменутифеномен,савременипогле
ди,премдаоткривајузначајнепојединости,ипакнедоносе
суштинскеновине.Међуњимасеиздвајаобимнаибогато
опремљена студија каталонског писца и новинара Ћавија
Ајена (XaviAyén)Aquellosañosdelboom.GarcíaMárquez,
VargasLlosayelgrupodeamigosquelocambiarontodo(Оне
године бума.ГарсијаМаркес,ВаргасЉосаи групаприја
тељакојисусвепроменили),овенчананаградомGaziel за
биографијуимемоаре2013.Проговарајућиочетворицинај
већих писаца „бума”,њиховом недавно преминулом књи
жевномагентуКарменБалсељс (CarmenBalcells), каоио
другимромансијеримакоји су сврстаниу теоквире,Ајен
истичедаје„бум”био„најважнијидогађајукњижевности
нашпанском језикууXXвеку,ида јенашемлитерарном
осећањудонеобогатствоидубину”.7

Постбумипостмодернау
хиспаноамеричкојкњижевности

Половином седамдесетих година XX века, промена дру
штвенихиполитичкихоколностидовелаједокризеновог
хиспаноамеричкогромана,изкојејепроистекао„постбум”
илиnovísimaprosahispanoamericana(најновијахиспаноаме
ричкапроза,1975‒1990),предвођенагрупомписацакаошто
суЧилеанацАнтониоСкармета(AntonioSkármeta),чијисе

6 „Мислимдасемногимписцимадесилоистоштоимени,дасуоткрили
дасуЛатиноамериканцикадасустиглиуЕвропу.(...)Заправо,тошто
сезове’бум’,тајпокретлатиноамеричкихпрознихписаца,рођенјена
известанначин уЕвропи, јер су се захваљујућиЕвропи, захваљујући
раздаљини,латиноамеричкиписцимеђусобноупозналиипочелидасе
осећајуделомзаједничкепородице.”ВаргасЉоса,личнакомуникација
22.јун2015.

7 Ayén,X.(2014)Aquellosañosdelboom.GarcíaMárquez,VargasLlosayel
grupodeamigosquelocambiarontodo(KindleEdition),Barcelona:RBA
Libros,pos.58.
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романSoñéquelanieveardía(Сањаосамдаснеггори,1975)
сматразачетком„најновијехиспаноамеричкепрозе”,потом
ЧилеанкарођенауПерууИсабелАљенде (IsabelAllende),
ПеруанацАлфредоБрајсЕћенике(AlfredoBryceEchenique),
АргентинацМануелПућ(ManuelPuig),писацизХондураса
садржављанствомГватемалеАугустоМонтеросо(Augusto
Monterroso), Мексиканка Лаура Ескивел (Laura Esquivel),
Кубанкау егзилуСоеВалдес (ZoéValdés)имногидруги.
Речјеовеомахетерогенојгрупиписацачиједелојестилски
различито,пачакисупротно:докјеједнаструјанаставила
да стваракњижевностна трагу „бума”, друга сеотворено
побунилапротивтогтока,сматрајућигаодвишеизвешта
ченимисклонимекспериментунепримереномтренуткуи
окружењу.У„постбум”генерацијииздвајасеигрупаписа
цакојасебавилатрагањемзаиновацијомуформи,чијизна
чајни припадници су, између осталих, аргентински писац
ипреводилацНесторСанћес (NéstorSánchez), авангардни
МексиканацСалвадорЕлисондо(SalvadorElizondo)инео
барокникубански ауторСевероСардуј (SeveroSarduy).У
сваком случају, „хиспаноамерички роман као врста не ис
пољава знакеисцрпљеностиили губиткаизражајне снаге.
Напротив,већпризнатимауторимапридружилисуседруги,
немањезанимљивиписци.”8

MексичкиписацКарлосФуентес,аутордвезначајнеесеји
стичкокритичке књиге о хиспаноамеричкој књижевности,
La nueva novela hispanoamericana (Нови хиспаноамерички
роман, 1969)иLagrannovela latinoamericana (Велики ла
тиноамеричкироман,2011),сагледаојетоковетеразуђене
прозеизнутра,удоба„бума”каоњеговактер,исавремен
скедистанце,готовополавекакасније,каокритичариод
личанпознавалацсвихпотоњихтоковафеноменаококојег
се, рекли бисмо, крећу све књижевне тенденцијеХиспан
скеАмерикеупротеклихпедесетгодина.Фуентеснарочито
издваја једногписца, ствараоцакојиприпада свимнивои
ма нове и савремене хиспаноамеричке прозе: „пребуму”,
„протобуму”,„минибуму”,„суббуму”иФуентесовомно
воосмишљеномтермину„бумеранг”,атојеХосеДоносо,за
когамексичкиписацтврдидапишесвојаделаудухусер
вантесовскетрадиције–онакокакобиихчиталацписао.9
Заразликуод„бума”,којијествориоинтерноимеђународ
нотржиштехиспаноамеричкекњижевности,Фуентеснове
тенденцијеназива„бумерангом”јеркњижевнимствараоци
ма тог континента уXXI векумахом недостаје добра ди
стрибуцијаипротокинформација:„Одбумадобумеранга:

8 Солдатић,Д.нав.дело,стр.60.
9 Fuentes,C.(2011),нав.дело,стр.294.
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изузевнеколикослучајева,каоштосуЛаураЕскивел,Иса
бел Аљенде или Луис Сепулведа, латиноамерички роман
данасостајеусвомнационалномгету”.10Наиме,умногим
земљамаЛатинскеАмерике,наконштосукњигетридеце
нијестизаледочиталацаширомшпанскогговорногподруч
ја, војне диктатурепоново су затвориле границеи већина
објављенихделаостајалајеунационалнимоквирима.

Собзиромнатодаимадодирнихтачакаса„бумом”,којије
такођетежиоиновацијамаистварањунових,оригиналних
естетика,постмодернаистовременопредстављаиафирма
цијуинегацијутогфеномена.Премдасуупочеткуодбија
лиипорицалиидејенасталеудоба„новогромана”,писци
постмодерневременомсунаставилидаекспериментишуса
наративномструктуромнаслеђеномодписаца„бума”.Кра
јемXXипочеткомXXIвекамаштајепрешлаудругиплан,а
новиреализам,свакодневицаипрепознатљиветеме,поста
лисуводећикњижевниелементи,праћенипреиспитивањем
званичнеисторијеидемистификацијоммитова.

McOndoгенерација

TокомпоследњедведеценијеXXвека,ЛатинскаАмерика
је доживела нове промене, условљене низом друштвених
околности, заснованих на неолибералној реорганизацији
економије,културнојглобализацијиитехнолошкокомуни
кацијскомнапреткукоји суодредилиправацу савременој
фикцијитогподнебља.

Конкретан књижевни производ те радикалне промене у
начину размишљања била је антологија кратке приче под
називомMcOndo (GijalboMondadori, Барселона 1996), ко
ју су приредили enfantsterribles чилеанске књижевности,
Алберто Фугет (Alberto Fuguet) и Серхио Гомес (Sergio
Gómez).Поменутазбиркадонелајекритикукапиталистич
когтржиштакрозновувизијулатиноамеричкестварности,
у којој су, супротно митском Маконду Габријела Гарсије
Маркеса, обитавали Мекдоналдс ресторани и Мекинтош
компјутери,шопингмолови, кабловска телевизија, загађе
њеживотнесредине,хибриднакултураиглобализација.У
McOndосветује„великатемалатиноамеричкогидентитета
(Космо?)уступиламестоличномидентитету (Косам?), а
критеријумзаодабирписацабилајестароснадоб(година
рођењаизмеђу1959.и1971.године),баремједнообјављено
дело,признањеунутарнационалнихграницаиприложена

10Исто,стр.295.
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необјављенаприча.”11Таантологијасачињенаодседамна
естпричамладихписацакојистварајунашпанскомјезику,
билајепокушајдасепресвегапредставиновалатиноаме
ричкапроза:урбана,хиперреална,супротнамагичномреа
лизмукојиједоминираоевропскомрецепцијомлатиноаме
ричкекњижевностиодшездесетихгодинаXXвека,ближа
северноамеричкојпопуларнојкултури,сановимтехнологи
јамакојесусвевишепродиралена јужноамеричкиконти
нент.12Предговорантологије,подназивомPresentacióndel
paísMcOndo(ПредстављањеземљеМекондо),својеврстан
је„књижевниманифестновегенерацијелатиноамеричких
писаца”13 чији су главни представници од 1996. до данас
остварилизначајнукњижевнукаријеру:ЕдмундоПасСол
дан(EdmundoPazSoldán),ХорхеФранко(JorgeFranco),Пе
дроХуанГутјерес  (PedroJuanGutiérrez),МариоМендоса
(MarioMendoza),РодригоФресан (RodrigoFresán),Хаиме
Бејли (JaimeBayly),СантјагоГамбоа (SantiagoGamboa) и
други.

Дведеценијекасније,угледнипрофесорисавременехиспа
ноамеричкекњижевностинасеверноамеричкимуниверзи
тетима, Тимоти Робинс (TimothyR.Robbins) иХосе Еду
ардоГонсалес(JoséEduardoGonzález),закључилисудаје
естетикаMcOndaуправопалаузамкукојујепокушалада
избегне: „WhileMcOndo tried to combat the uniformvision
of theLatinAmericannarrative, it creates anothermonolithic
dichotomyofLatinAmericanexperience”.14Истегодине,Ед
мундоПасСолданјеуинтервјуузачилеанскидневнилист
LaSegundaсамокритичнопризнаопогрешнемотивекојима
серуководилањеговагенерација:

Al luchar contra un estereotipo, una generalización como
ladequeAméricaLatinaerauncontinenterealistamágico,
dondeloextraordinarioescotidiano,nosfuimosalotroextre
moycreamosotroestereotipo,otrageneralizacióncomola
dequeelcontinenteesmásbienurbano.Qusimosreemplazar
laidealdelescritorcomprometido,otrageneralización,por

11Fuguet,A.andGómez,S.PresentacióndelpaisMcOndoinMcOndo,март
1996.2.октобар2015.http://www.mml.cam.ac.uk/spanish/sp13/popculture/
premcondo.pdf

12KovačevićPetrović,B.HispanoameričkapričaodMakondadoMcOndau:
Antologija hispanoameričke pričeXX(I) vekaVečita smrt od ljubavi jača,
priredilaKovačevićPetrović,B.(2012),Beograd:Tanesi,str.374375.

13Palaversich,D.(2005)DeMacondoAMcOndo.Senderosdelapostmoderni
dadlatinoamericana,México:PlazayValdés,p.34.

14Robbins,T. andGonzález, J.E. (2014)NewTrends inContemporaryLa
tinAmericanNarrative.PostNational Literatures and theCanon (Kindle
Edition) eds. Robbins,T andGonzález, J. E. (2014)NewYork: Palgrave
Macmillan,pos.189.
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ladelescritorpreocupadosóloporsiobra.Algoquetampoco
somos.Perdimos losmatices, yen literatura losmatices lo
sontodo.15

Crackгенерација

Crack група званично је настала као последица естетике
„прљавогреализма” (realismosucio,dirtyrealism)инакло
ностињенихприпадникапремаделумексичкогписцаХу
анаРулфа(JuanRulfo),чијијероманPedroParamo(1955)
утицаонаписце„бума”,алиинабројнепотоњегенерације
књижевнихстваралаца.Идеологијатогпокретаизраженаје
упрогласуподназивомCrackManifestoобјављеном1996.
godine,којисупотписалиПедроАнхелПалоу(PedroÁngel
Palou),ЕлојУрос(EloyUrroz),ИгнасиоПадиља(IgnacioPa
dilla),РикардоЋавесКастањеда(RicardoChávezCastañeda)
и једна од кључних фигура савремене хиспаноамеричке
прозе,ХорхеВолпи(JorgeVolpi).Ужељидастворекњижев
носткојаће,натрагуборхесовскетрадиције,битисамасвој
протагониста,ауториcrackaувелисуукњижевносттермин
„дубокоумнироман” (novelaprofunda,deeply serachingno
vel).Њиховодноспремаканону„бума”биојенаизгледсу
протанмекондистима,подстакнутидејомда(изнова)створе
амбициозан,целовитроманкојићеутицатинатодачита
лац испише сопствену стварност у личном свету.С друге
стране,типретежномексичкиписцитакођенисужелелида
опонашају„бум”,алисуосећалиснажнупотребудаврате
романуинтелектуалнуснагукојајепоњиховоммишљењу
недостајала„постбум”генерацији.

Mексичка списатељица и новинарка, добитница награде
„Сервантес” 2013. године, Елена Понијатовска (Elena Po
niatowska), сматра да је латиноамерички crack био књи
жевни феномен са највећим одјеком после „бума”,16 док
КарлосФуентеспримећуједајеcrack„првакњижевнаге
нерација након ’бума’ која је себи дала сопствено име”.17
ФуентесистичеПадиљукао„писцакојистварапоугледу

15„Борећисепротив једногстереотипа, генерализацијепопуттогада је
ЛатинскаАмерикаконтинентмагичногреализма,где јенеобичносва
кодневнапојава,отишлисмоудругукрајностистворилидругистерео
тип,другугенерализацију,попуттогадајенашконтинентурбан.Желе
лисмодазаменимоидеалангажованогписцадругомгенерализацијом:
дајеписацусредсређенсамонасвоједело.Нитонијенашакарактери
стика.Изгубилисмонијансе,аукњижевностинијансесунајважније.”
Ramírez,J.C.(8.септембар2014),EdmundoPazSoldán:Boliviadebería
llegaralmarsintenerunaposturafundamentalist,LaSegunda,p.27.

16Poniatowska,E.(26.jun2003.)Boxyliteraturadelcrack,LaJornada.http://
www.jornada.unam.mx/2003/06/26/03aa1cul.php?origen=index.html&fly=1

17Fuentes,C.(2011)нав.дело,стр.360.
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на сервантесовску традицију, настојећи да обнови језик
изнутра”,18аВолпијакаоауторакоји„неподлежеизазову
дароманудаавангардниформат,у складусанаучномре
волуцијомперцепције ствари”,19 нарочито упрозномделу
онацизмуEnbuscadeKlingsor(UpotrazizaKlingsorom),за
којеје2001.годинедобионаграду„BiblioteсaBreve”.

Требаиматиувидуидасусекњигеписацаcrackaпродава
леискључивоукомплету,јерњиховиауторинисудозвоља
валидасероманиприпадникатегрупечитајупонаособ,20
каоидајеcrackпокретчинилагрупапријатеља,духовних
сродника,којисунепрестановодилибригу једниодруги
ма.ТојеподстаклоаргентинскогписцаРодригаФресанада
ироничноприметидајетајсплетоколностидовеодотогада
„њиховопријатељство,попутсвихвеликихпријатељстава,
временомослабиинестане”.21

ХиспаноамеричкапрозауXXIвеку

Упркосборбискњижевномпрошлошћу,баласту„бума”и
значајнимдруштвеним(махомнегативним)променамаши
ромЛатинскеАмерике,XXIвекјетомпросторудонеооби
љероманаизбиркипричатрајнекњижевневредности,који,
генералногледано,јошувекнисудовољнозаживелиупре
водиманадругејезике,нитисуузначајнојмериистраже
нисанаучнетачкегледишта.Упротеклихдесетакгодина,
широмпланетесуодржанисусретиписацакојисупомогли
да се боље сагледа савремени тренутак хиспаноамеричке
прозе.Године2003.издавачкакућаСеишБаралорганизова
лајеуСевиљисусретлатиноамеричкихписацаподназивом
PalabradeAmérica (РечАмерике),накојемсусеокупили
РобертоБолањо (RobertoBolaño),ХорхеФранко,Сантјаго
Гамбоа(SantiagoGamboa),МариоМендоса,ИгнасиоПади
ља,ЕдмундоПасСолдани други. Болањо, који је поми
шљењувећинеданашњихписацаикњижевнихкритичара
најјачиглассавременехиспаноамеричкекњижевности,на
гласиојетомприликомдаданашњиписциХиспанскеАме
рикепотичуодрадничкекласе,дасуизнижегилисредњег
слоја, да је јединошто траже извесно поштовање и јавно
признање,каоидалатиноамеричкакњижевностимасветлу
будућност,упркосотужномнаслеђукојејојјеостављено.22

18Исто,стр.362362.
19Исто,стp.365.
20Poniatowska,нав.дело.
21Robbins,TandGonzález,J.E.нав.дело,стр.59.
22Bolaño,R. 21. децембар 2010, 30. септембар 2015,Entre paréntesis (1)

–„Sevillamemata“,Uninstantedecaos.http://uninstantedecaos.blogspot.
rs/2010/12/entreparentesis1sevillamemata.html
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Сдругестране,поводомпедесетгодина„бума”,колумбијски
градКартахена деИндијас је 2013. године окупио бројне
значајнесветскеписце,амеђуњимаиданасјединогживог
писца„бума”,нобеловцаМаријаВаргасаЉосу,којијетом
приликомизјавиодасуауториновогхиспаноамеричкогро
манапреполавекаотвориливратакојаникаданисупоново
затворена.23

Велики значај за сагледавање токова савремене хиспано
америчке прозе има и неколико антологија објављених у
XXIвеку,чијапретечајезбиркаOndayescrituraenMéxico:
jóvenesde20a33años (Новиталасикњижевноствара
лаштвоуМексику:младиод20до33године,1971)Марго
Гланц(MargoGlantz),која једефинисалаавангарднукњи
жевностЛатинскеАмерике.24Требаспоменутииседамде
сетприча савремених ауторарођенихпосле1960. године,
у избору Едуарда Бесере (Eduardо Becerra) Líneas aéreas
(Ваздушнелиније)из1999.године(међукојима,зачудо,не
маРобертаБолања).HayFestivalје2007.годинеокупио39
латиноамеричкихписацакојинисуималивишеод39годи
на, а ГидоТамајо (GuidoTamayo) је на основу тога сачи
нио збиркуBogotá 39.Antología de cuento latinoamericano
(Богота39.Антологијалатиноамеричкеприче).Мотивте
антологијебиојеставдаодМакондаиМеконданијеоста
ловишеништа.25Годинуданакаснијепојавиласејошједна
значајна, овогапутадигиталнакњига:El futuronoesnue
stro:NarradoresdeAméricaLatinanacidosentre1970y1980
(Будућностнијенаша:ПриповедачиизЛатинскеАмерике
рођениизмеђу1970.и1980)којујеприредиоДијегоТрељес
(DiegoTrelles)26унамеридаприкаженајразноврснијетеме
којезаокупљајуактуелнулатиноамеричкупрозу.Ипак,нај
већиантологијскиподухватнаправилајешпанскаиздавачка
кућаPáginasdeEspumaкојајеизмеђу2000.и2010.објави
лапетотомнипрегледсавременогприповедачкогстварала
штванашпанскомјезику,подназивомPequeñasresistencias
(Незнатни отпори), којим су обухваћени писци рођени
после 1960. године, са барем једном објављеном збирком
прича.

23Marcos,A.27. јануар2013,Losescritoresdifíciles,ElPaíshttp://cultura.
elpais.com/cultura/2013/01/27/actualidad/1359309195_497227.html

24Назначајнијапричаизтезбиркеје¿Cuáleslaonda?(Којијефазон)Хо
сеаАгустина(JoséAgustín)из1968.године,којајеотворилановепутеве
мексичкепрозе.

25Manrique Sabogal,W. Nómadas literarios, (8. септембар 2007), El País
http://elpais.com/diario/2007/09/08/babelia/1189208353_850215.html

26Trelles,Diego(2008)Elfuturonoesnuestro,Piedepáginahttp://www.pie
depagina.com/redux/04/08/2008/elfuturonoesnuestro2/
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Настојећи да овим истраживањем обухватимо што више
токова савремене хиспаноамеричке прозе, истовремено
увиђамо да геополитичка разуђеност, тематска разноли
костимноштвокњижевнихтенденцијаомогућавајуразне
приступеиподеле,каоиданампросторнедозвољавада
сагледамовишеодсасвиммалогделатогкњижевногбогат
ства.Ипак,издвојићемонеколикогрупакојесмоодредили
наосновуувидаукључнулитературуобјављенунатуте
муупротеклихнеколикогодина,нашпанскомиенглеском
језику.

УпоменутојкњизиLagrannovelalatinoamericanaједанод
најбољих познавалаца старих и нових књижевних токова,
КарлосФуентес,примећујепроцватженскекњижевнесце
неуXXIвекуиприсуствомодерногградауромануипри
поветки;ониздвајадвакључнаелементакарактеристична
засавременукњижевност–маштуијезик,инаглашавадаје
речкојомбисеонамогланајпрецизнијеисказати:variedad,
разноврсност.27

Међутим, поред консултовања постојеће литературе, сма
тралисмодабиваљалоидаизпрверукедобијемоинфор
мацију о збивањима у латиноамеричкој књижевности, те
смосеобратилинашемугледномпреводиоцуиписцуБран
куАнђићу,којивећ25годинаживиуАргентини.Анђићје
једанодзачетникаширења„бума”насрпскомјезику:1978.
године је заједно саДалиборомСолдатићем приредио те
матскибројчасописаДело„Вавилонскабиблиотека”,ато
комкаријереје,заједносаЉиљаномПоповићАнђић,превео
насрпскијезикнекаоднајзначајнијихделалатиноамерич
кихписацаXXиXXIвекаиприредионеколикоантологија
хиспаноамеричкеиаргентинскеприповетке,укључујућии
најновију,Борхесовадеца(Агора,2012),којаобухватапри
ченеколикоауторачијаименаиделанаводимоуовомчлан
ку.28ЗахваљујућиБранкуАнђићу,добилисмоизпрверуке
потврдудаједиктатурауземљамаЛатинскеАмерикеоста
вилапоследицеинакњижевност.Наиме,многиписцису
деведесетихгодинанапустилиземљу,анекиилитературу:

„Кад се завршила диктатура, деведесете су у Латинску
Америкудонеленеолиберализам;упочеткутонијеодмах
такосхваћено,аликадјепослеизвесногвременапочела
крађасадверуке,људисусхватилидатобашинијерај
наземљи,ипочелисудапишунекеконјунктурнерома
не,какобибили’светскиљуди’,анајпопуларнијитермин

27Fuentes,C.нав.дело,стр.333.
28Задаљаистраживања:http://www.vbs.rs/scripts

cobiss?id=1642057082478451
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биоје’глобализација’.Свисухтелидабудуглобалнипи
сци,итосеодразилонајезик:почелисудапишушпан
скимкојисенигденеговори,неутралнимшпанскимкоји
јемогаодабудеуШпанији,уБоливији,билогде.”29

СобзиромначињеницудајехиспаноамеричкапрозаXXI
векаумногомеподутицајемглобалнихсавременихтоковаи
трендова,романиобјављениупротеклихпетнаестакгодина
знатносукраћи,сажетији,честоједноставнији,икаконам
БранкоАнђићпотврђује,мањеамбициозни:

„Сматрамдајенегативнотоштојекодписацарођенихиз
међупознихпедесетихиранихседамдесетихопаониво
амбиције.Свакидругиизјављује:Не,јанежелимдана
пишемтоталнироман,јахоћуданапишемunahistorieta,
unahistoriasencillita(кратку,једноставнупричу),штојеу
реду,алибибилолеподасенекопоновоодважинаризик.
Свионису,штобирекаоКортасар,хтелидапобеденапо
ене,никонијехтеодапобединокаутом,изатосупочели
дапишукњигекоједржеводу.”30

ПремдасестичеутисакдаданашњакњижевностХиспанске
Америкеиде „линијоммањеготпора”, у свакој од земаља
тогконтинентаистичесечакпонеколикодесетинаписаца
којисустваралиилистварајукњижевностврхунскогквали
тета.ПојединцикојеовомприликомиздвајамосуЧилеанац
РобертоБолањо,окојемћемоговоритиунаставку,Мекси
канацХорхеВолпи,ерудитакојификцијиприступакаоин
струментузаразумевањесвета;РодригоРејРоса (Rodrigo
ReyRosa)изГватемале,којистваранатрагуБорхесовеесте
тике и исказује снажноинтересовањепреманационалном
и домородачком наслеђу, фолклору и усменој традицији;
АргентинацСесарАира(CésarAira)склонестетскимпои
гравањима,чијијунациодкрвиимесанагињуразочарању,
страху, греху, илузији и насиљу, као и најпревођенији ар
гентинскиписацуXXIвеку,ГиљермоМартинес(Guillermo
Martínez),чијакњижевнаособеностпочивауњеговојоснов
нојвокацијидоктораматематичкихнаука.

Насиље,детективскироманинарколитература

Савремени хиспаноамерички роман, настао у особеним
друштвенополитичким околностима, почива на глоба
лизованој економији и масовној култури, као и на „нар
котизацији”друштвакоје јеу страхуоднасиљаизазваног

29Анђић,Б.(7.септембар2015)личнакомуникација.
30Исто.
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присуствомбројнихнаркокартела.31Развојудетективскоги
криминалистичкогромана(novelanegra),апотоминарко
литературекаоподжанраукњижевностиСредњеи Јужне
Америке,допринелисусветскитокови,војнедиктатуреше
здесетихгодинауЛатинскојАмерицииполитичконасиље
каоњиховапоследица.Актуелниписцитогдобамасовносу
одлазилиуегзилилиузатвор,убијанисуимучени,ивла
дала јеклимаопштегполитичкогнасиљаинетолеранције
којајеједнакозахватиланеписменесељаке,интелектуалце
иуметнике.32Савременитокови„црне”књижевностидоне
лисуновипросторписциматогподнебља„дапонудесвоју
верзијустварностиидакрозкњижевносткаоестетскиком
промисизразесвојукритичкумисао”.33Ипак, требанапо
менутида јепочеткомXXIвека (2000. године) „бумовац”
МариоВаргасЉосанаписао једанодсвојихнајуспелијих
романаLafiestadelchivo(Јарчевафешта),смештенусу
роводобадиктатуреЛеонидасаТрухиљеуДоминиканској
Републици.

Међу романима постбум писаца који се баве „црним” то
комновехиспаноамеричкекњижевности,позначајуиути
цајусеиздвајајуEltestigo(Сведок,2004)МексиканцаХуана
Виљора (JuanVilloro), Insensatez (Безумље, 2004) иTirana
memoria(Суровосећање,2008)писцаизХондурасаОрасија
КастељаносаМоје (HoracioCastellanosMoya),Delirio (Де
лиријум,2007)КолумбијкеЛауреРестрепо(LaurаRestrepo);
Acerca de Roderer (Повест о Родереру) иCrímenes imper
ceptibles(Неприметнизлочини)ГиљермаМартинеса,каои
делаобновитељакубанскедетективскепрозеЛеонардаПа
дуреФуентеса(LeonardоPadurаFuentes).Требаспоменути
ипрозуХорхеаФранкаРамосаизКолумбије,аутораврсног
романаRosarioTijeras(РосариоМаказе,1999),којисебави
актуелнимдруштвенимпроблемимаусвојојземљиичији
су(анти)јунациплаћенеубицеидилеридроге,каоироман
Abrilrojo(Црвениаприл,2011)ПеруанцаСантјагаРонкаљо
ла(SantiagoRoncagliolo),чијијунакпокушавадарешисе
ријусурових,ритуалнихубиставатокомУскршњенедеље.

РобертоБолањо

Чилеанскиписац бурне биографије и одвише краткогжи
вота (1953‒2003)дабиупотпуностиоствариосвојукњи
жевну каријеру, по мишљењу велике већине критичара и

31DeCastro, J.E.TheContemporarySpanishAmericanNovel:Bolañoand
after(KindleEdition),eds.Corral,W.,DeCastro,J.E.andBirns,N.(2014),
NewYork,London,NewDelhi,Sydney:Bloomsbury,pos.615.

32Oviedo,J.M.нав.дело,стр.434435.
33Орси,Г.(6.октобар2015),личнакомуникација.
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историчаракњижевностипомерио јеграницехиспаноаме
ричке,паисветскелитературе,створиосасвимновупози
цију на књижевном пољу и заузео централно место у са
временојкњижевноститогконтинента.34Противник„бум”
генерације, сматрао је да је нови хиспаноамерички роман
„донеоозбиљанестетскипроблемидасуњеговиписци,а
нарочитоњиховиепигони,одвелилатиноамеричкуфикци
јуућорсокак”.35Сдругестране,ниједанхиспаноамерички
писацпосле„бума”нијеобасуттоликимпохваламаимеђу
народномпажњомкаоБолањо.Онје,такође,јединисавре
мениписацтогподнебљачиједело јепредметтемељних,
премдајошувекспорадичнихнаучнихистраживања.

УпркостомештосуБолањоваделаобјављенаупреко40зе
маља,саизузеткомњеговогпостхумнопубликованогрома
на2666,окарактерисаногкаоlatormentaperfecta36(саврше
наолуја),којијеизазвао„болањоманију”ипостигаовелики
успехширомсвета,заосталењеговекњигемоглобисерећи
дајошувектражепутдочиталацаваншпанскогговорног
подручја.Сдругестране,чакдваБолањовадела(поменута
2666иLosdetectivessalvajes,Дивљидетективи)сврстанасу
међустотинунајбољихкњиганаписанихнашпанскомјези
куупротеклихдвадесетпетгодина.37

Болањоводело јеестетиказасебе,његовутицајнасавре
мене књижевне тенденције не јењава,штавише, могло би
серећидајесвеснажнији.Његовцелокупниопуспредста
вља„анатомијузла“38сачетириврстеликова:„theAccom
plice,theDictator,theSociopathandtheAdministrator”39који
изазивајукошмаринемиркодчитаоца.

Популарнакултура,новетехнологије,
аутобиографскапроза

Аутобиографскапрозаихроника(данасприхваћенаинапо
пулистичкоминаакадемскомнивоу)свеприсутнесууса
временојхиспаноамеричкојкњижевности.Једанодразлога

34Oviedo,J.M.нав.дело,стр.459.
35Andrews,C.(2014)RobertoBolaño’sFiction.AnExpendingUniverse(Kin

dleEdition).NewYork:ColumbiaUniversityPress,p.345.
36Corral,W.Unañoenlarecepciónanglosajonade2666,in:RobertoBolaño:
Rupturayviolenciaenlaliteraturafinisecular(KindleEdition),ed.RíosBa
eza,F.A.(2010),México:EdicionesEón,p.327.

37Lasmejores100novelasdelalenguaespañolaenlosúltimos25años:https://
novelashispanas.wordpress.com/lasmejores100novelasdelalengua
espanoladelosultimos25anos/

38Andrews,нав.дело,стр.198.
39Исто,стр.188.



132

БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ ПЕТРОВИЋ

извеснопочиваутомештосемногиписцибавеновинар
ствомиштофрагментарникарактерхроникеодговарастилу
савременогживота.ТојгрупиписацаприпадаиАлехандро
Самбра (AlejandroZambra), themost highly regardedwriter
of his generation40 који „аутобиографикционализује” своју
поетику.

Масовнимедијисубезмалодведеценијеприсутниусавре
меномроману,попутLamendiga(Просјакиња,1998)Сеса
раАире,Sueñosdigitales(Дигиталниснови,2000)Едмунда
ПасаСолданаилифотографскогроманаTinísima(ДрагаТи
на,1992)ЕленеПонијатовске.Интересовањезапопуларну
културунарочитодолазидоизражајауделуновијегдатума
Óscar y lasmujeres (Oскар ижене, 2013)Сантјага Ронка
љола,којиговориоромантичниммукамаписцателеновела;
поглавља те књиге продавана су у фељтонском електрон
ском издању пре негошто је књига објављена, будући да
се Ронкаљоло од почетка каријере формирао као мулти
медијалникњижевникиактивнитвитераш.41

Међу савременим хиспаноамеричким писцима има доста
блогера,коментаторасветскихактуелнихзбивањаипажљи
вихчиталацаикритичаракњижевности.Једанодњихјепо
менутиЕдмундоПасСолдан,42којијезакњигуEldeliriode
Turing(Туринговделиријум,2006)оантиглобалистичкимха
керимаунеолибералнојБоливијидобиоНационалнунагра
дузакњигугодине.Веомапопуларанблогимаивишестру
конаграђиваниХорхеВолпи,чијаделасупреведенанапре
ко25језика.Његовипостовиуказујунаактуелнепроблеме
друштва,криминал,дрогуиулогукњижевностиикултуре
усавременомсвету.43Међукњижевницаманајвишепажње
привлачи изузетно посећен блог Сое Валдес44, добитнице
францускенаградезаљудскаправа2012,којасвакодневно
објављујеинформацијевезанезакубанскуисветскукњи
жевностиуметност,  критикурежимадинастијеКастрои
друштвенополитичкеактуелности.

40RodríguezFreire,R.andZambraA.TheContemporarySpanishAmerican
Novel:Bolañoandafter(KindleEdition),eds.Corral,W.,DeCastro,J.E.
andBirns,N.(2014),NewYork,London,NewDelhi,Sydney:Bloomsbury,
p.10540.

41Twitter:https://twitter.com/twitroncagliolo,5.октобар2015.
42Blog: http://www.elboomeran.com/blog/117/riofugitivoblogdeedmundo

pazsoldan/,5.октобар2015.
43Blog:http://www.elboomeran.com/blog/12/jorgevolpi/,7.октобар2015.
44Blog:http://zoevaldes.net/category/blog/,7.октобар2015.
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Нужносенамећепитањеколикосавременетехнологијеза
истаутичунакњижевнетоковеуXXIвеку.Одговорнато
донекледајуРобинсиГонсалес:

WebelievethatthemainimportanceoftheInternetforrecent
LatinAmericanwritersistheuseofcyberspaceasacommu
nicationanddistributiontoolandnotsomethingthatwillra
dicallychangethestructureofliteratureorhelpwriterscre
atepostnationalcommunitiesthatwilldisengagethemfrom
theirlocality.45

Новитоковиженскекњижевности

Последњих деценијаXX века дошло је до значајних про
менауженскојкњижевностиЛатинскеАмерике,будућида
сумногесписатељицедоживеле„политичкурепресијуко
ја је из корена изменила друштвени поредак”.46 Трагајући
засопственимгласом,онесумораледапревазиђугранице
цензуре,моралнихиполитичкихограничењаипредрасуда,
какобипасивнуулогузаменилеснагомречи.Томесунаро
читодопринеладватекстаиз1985.године:Malaspalabras
(Ружнеречи)ЛуисеВаленсуелеиAlgunas consideraciones
sobrelamujerylaliteratura(Неколикоразматрањаожении
књижевности)ГриселдеГамбаро(GriseldаGambaro).Напо
мињемоидајетридеценијекасније,кадајојјеурученана
града„Сервантес”,ЕленаПонијатовска,једнаодкњижевни
цакојесусвојимлитерарним,критичарскиминовинарским
деломобележиле стваралаштвоЛатинскеАмерике,посве
тиласвојговорисвојунаградуженамауЛатинскојАмери
ци.Ипак,усвомопсежномистраживањуженскекњижев
ностиХиспанскеАмерике,МаријаТересаМедеирос(María
TeresaMedeiros)пишедајој јекњигаHastanoverte,Jesús
mío(Dosusretastobom,dragiIsuse)ЕленеПонијатовскеиз
1969.годинеотворилановехоризонтезаразумевањелати
ноамеричкежене,докјечитањемЛуисеВаленсуелеуочи
ла да управо списатељице откривају неизражене аспекте
тамошњестварности.47

Једна од најуспешнијих књижевница Латинске Америке,
ИсабелАљенде(IsabelAllende),својимпрвимроманомLa
casade los espíritus (Кућачуднихдуша,1982)начинила је
прекретницууженскојпрозитогконтинентаиозначилакрај
монопола мушких писаца. Чилеанска списатељица отво
рила је пут другим књижевницама чија су дела доживела

45Robbins,T.andGonzález,J.E.нав.дело,стр.289.
46MedeirosLichem,M.T.(2006)Lavozfemeninaenlanarrativalatinoame
ricana:unarelecturacrítica.Chile:EditorialCuartoPropio,p.34

47Исто,стр.13.
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великиуспехнатржишту(пресвегакодлитерарне,апотом
икодфилмскепублике),чимејепочелановаетапахиспа
ноамеричке књижевности. Према званичној информацији
објављеној у тренутку писања нашег рада,ИсабелАљен
деимадвадесетдвеобјављенекњиге,продатеушездесет
двамилионапримерака,48аускладусанашомтврдњоми
закључцимадокојихдолазимоуовомистраживању,каже:

„Пишем са мање придева, директније, реченице су ми
краће.Аливременасусепроменила,вишесенепишеба
рокнимстиломшездесетихиседамдесетихгодина,јерје
ионеволуирао,имислимданамјемодернатехнологија
донелакраћукомуникацијуинестрпљивијечитаоцекоји
вишеволесликеинепосреднустварност.Тојебезикакве
сумњеутицалонакњижевност.Елементи’магичногреа
лизма’унекимпричамасуприхватљиви,унекимане.Не
можеседодаватисоибиберусвештонекопише.”49

ЈеднаструјауженскојкњижевностискрајаXXипочетка
XXIвекапосежезасигурнимсредствимаитемама(магич
ниреализам,еротика,мелодрама,феминистичкавизија),а
нарочитозначајномкњижевницомтогтокасматрасеЛаура
Ескивел (Laura Esquivel), ауторка романаComo agua para
chocolate(Каоводазачоколаду,1989).Другаструја,знатно
бројнијаисајасноизраженимставовимасписатељицакоје
јојприпадају,показујеинтересовањезасавременекњижев
не теорије, светске проблеме, психоанализу, филозофију,
феминизам.МеђуњимасуивишеструконаграђиванеМек
сиканкаЕленаПонијатовска,АргентинкеЛуисаВаленсуе
ла,АнаМаријаШуа(AnaMaríaShua)иСамантаШвеблин
(SamantaSchweblin),ПорториканкаРосариоФере (Rosario
Ferré),КубанкауегзилуСоеВалдесињенасународњаки
њасаадресомуПорторику,МајраМонтеро(MayraMonte
ro), којапишепутописнупрозуироманенатемунасиља,
еротикеиженскогидентитета.

Закључак

Напросторукојимрасполажемонемогућејесагледатисве
токове и споменути све значајне књижевнике који данас
стварајуналатиноамеричкомконтиненту.Ипак,покушали
смодапредочиморазноврсностстилова,темаитенденци
ја у којима је најпре очигледно непосредно присуство са
дашњости, и да отворимо простор за даља истраживања

48Martínez Pita, P. Isabel, Allende: Un libro nunca termina, sino que te
das por vencido, ABC, 14. oktobar 2015., http://www.abc.es/cultura/li
bros/20151013/abciisabelallendeamantejapones201510131320.html

49Исто.
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појединачнихлинијакојесмоовденавелиилитекнагове
стили.

Приликом извођења закључака навешћемо и мишљење
БранкаАнђића,насталоунепосредномразговорусаауто
ромовогчланка:

„Послеконтинуиранепажњепосвећенелатиноамеричкој
прозиједанодзакључакаједасусетамошњиписципо
трудилиданаучетоштосуимЕвропљанииСеверноаме
риканциувекпребацивали,дапишу’неочешљанекњиге’
које су пуне идеја и добрих намера, али да им је занат
удругомплану.Умеђувременусу знатноподиглипраг
заната,алисуспустилисопственуамбицију,јервишени
конежелиданапишекњигуосвему.Мождајето,нажа
лост,прагматичносастановиштаданашњихвремена,или
јеречоусловљеноститржишта.Мислимдајепоследњи
аргентински писац који се одважио на нокаут и који је
имаосмелостдасеопробауновимстваримабиоРодолфо
(RodolfoFogwill),нарочитоњеговроманLosPichiciegos
(Вилинскиоклопници).”50

Акобисмо говорилио кризи савременог књижевног ства
ралаштваХиспанскеАмерике, она би пре свега почивала
насменигенерација,ајазкарактеристичанзавећинупоро
дичниходносамогаобидасепримениналатиноамеричке
очеве(писце„бума”)ињиховубунтовнудецукоја,хтелане
хтела,водепореклоодсвојихпредака.Иакосебаверазли
читимтемамаиимајудругачијеприступе,данашњиписци
неоспорнонастављајуистимпутем:Inspiteofall thecriti
cismleveledat theMcOndoandCrackmovements(...)young
writersin2014arestillpreoccupiedwiththesamesocial,po
liticalandaestheticissuesthatinfluencedFresánandVolpiin
thelate1990s.51Заправо,моглибисморећидасекњижевно
бунтовништвонатомконтинентуцикличнопонавља.

Заразликуодлитературенасталепреполавека,радњамно
гихсавременихроманасмештенајеуЕвропуиСједињене
АмеричкеДржаве,испричанаконцизнимилакоразумљи
вимјезиком;најчешћејелинеарногтока,обилуједијалекат
скимижаргонскимизразима, нереткопосеже за усменим
изражавањем.РоманXXIвекабогатједетаљима,немасве
знајућегнаратора,склонјеметафикцији,наклоњенмасов
нојкултуриидругиммеханизмимакојичитаоцаподстичу
наинтеркултуралност.ЈужнаиСредњаАмерикауXXIвеку
обилујуписцимачијаделанепрелазенационалнегранице,

50Анђић,Б.(7.септембар2015),личнакомуникација.
51Robbins,T.andGonzález,J.E.,.нав.дело,стр.214.
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незбоглошијегквалитетавећстогаштоихобјављујумањи
издавачисанеразвијеномдистрибутивноммрежом.Снажан
утицај глобализације на књижевност Хиспанске Амери
кедонео јеновелокацијеукојесусмештенерадњерома
наиприповедака,аписацкоји јенајвишеутицаонадело
данашњихстваралацајеaргентинскимајсторкраткепрозе
ХорхеЛуисБорхес(JorgeLuisBorges).

Великибројсавремениххиспаноамеричкихписацакористи
модерне технологије и има своје интернет странице, бло
гове,Фејсбук иТвитер налоге, путем којих објављује ин
формације,комуницирасаширомпубликомипопуларише
своједело.Ипак,небисемоглорећидавиртуалнипростор
суштинскиутиченалитературукојустварају,изузевкадаје
речотемамаиначинупродаје/рецепцијекњижевности.

Овогапутасенисмобавилизначајемиулогомпреводилаца,
алижелимоданапоменемодасуделамногихписацакоје
смоиздвојилиуовомчланкукаоносиоцесавременехиспа
ноамеричкепрозепреведенанасрпскијезик,идајеуглав
номречоуспелимпреводима.Такођејеодогромногзнача
јачињеницадасунекиодњихуновијевремеборавилиу
Србији,махомдабипромовисалисвојадела:МариоВаргас
Љоса,СоеВалдес,ГиљермоОрси,СамантаШвеблин, ау
тренутку писања овог рада долазак је потврдио и Гиљер
моМартинес. То ће, верујемо, значајно утицати на развој
научноистраживачке мисли када је реч о савременој хи
спаномеричкојкњижевностиињенојрецепцијинанашим
просторима.
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BOOMANDTHENEWTENDENCIES
INLATINAMERICANNARRATIVE

Abstract

TheHispanicAmericanworldandits20thcenturyfertileliteraryscene
broughttotheworldofliteratureapowerfulvoiceofanewgeneration
ofwritersatthebeginningofthesixtieswhocreatedtruemasterpieces
oflastingvalueandleftauniqueliterarytrail.Occurrenceofthecrisis
ofthesocalled“boom”,whoseprotagonistswereMarioVargasLola,
JulioCortázar,CarlosFuentesandGabrielGarcíaMárquez,createdthe
“postboom”inthemid70s.Itofferedacriticismofpreviousflowsand
brought significant changes in the direction of compromised reality,
aware of the complex life circumstances of Latin America. In the
nineties, thismovementwas transformed into the “postmodern” and
becameinterestedintheexperiment,politicalviolenceasanimmediate
reality,Postvanguardgroupexperience,globalization,massmediaand
newtechnologies,whichalsobroughtanewapproachtotheliterature.
ByresearchingthecrisisofliterarycreativityintheLatinAmericaof
thetwentyfirstcenturyandthroughexploringanewpoeticsofHispanic
Americanwriters, thispaperwill try topoint to its ramificationsand
highlightthenewtrends,themesandcharacteristicswhichformedtheir
ownauthors,literarycritics,scholarsandourdirectinterlocutors.

Keywords:HispanicAmerican21stcenturyliterature,SpanishAmeri
can contemporary literature, newpoetics ofLatinAmericanwriters,

Boom,PostBoom,postmodernism


