ПАУЛО КАШТИЉО (рођен 1944)

ИВО АНДРИЋ (1892–1975)

МИЛАН РАКИЋ (1876–1938)

ЈОВАН ДУЧИЋ (1874–1943)

У садржају његових романа видљив је утицај
дипломатије кроз каријеру подељену између
дужности у иностранству и функција на високом
нивоу у Министарству спољних послова или
билатералним организацијама, као што је
његова дужност генералног директора Европске
заједнице (1986-1994). Био је на дужности у
Вашингтону (1969-1974), Лондону (1980-1985),
Стокхолму / Риги (1995-1999), Савету Европе
– Стразбур (1999-2005) и Даблину (1995-1999). У
својим романима служи се описном наративном
техником којом описује атмосферу места као
што су Лисабон, САД, Африка и разни европски
градови. Објавио је књиге „С оне стране огледала“
(1983), „У глуво доба“ (1989), „Спољни сигнали“
(1993), „Непозната локација“ (1997), „Другим
речима“ (2000), „Текст и музика“ (2008), „Јавна
ствар“ (2011).

Школовао се у Вишеграду, Сарајеву, Загребу,
Бечу, Кракову и Грацу, где је завршио Филозофски
факултет. Говорио је француски, немачки,
италијански, руски, пољски, румунски, чешки. У
дипломатској служби Краљевине Југославије
радио је од 1920-1941. године. Службовао је
као вице-конзул у Посланству Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у Ватикану, па у генералним
конзулатима у Букурешту, Трсту, Грацу (19201924). После кратког рада у Министарству у
Београду радио је као вице-конзул у Генералном
конзулату у Марсељу и Паризу (1926-1928).
После рада у конзулатима, на раду је у звању
секретара у Посланству у Мадриду и Посланству
у Бриселу (1928-1930). Уследило је службовање
у Сталној делегацији Краљевине Југославије
при Друштву народа у Женеви (1930-1933),
такође у звању секретара. Од 1934. године је
у Министарству иностраних дела, где је 1935.
године био начелник Политичког одељења, а
од 1937-1939. помоћник министра иностраних
дела. За изванредног посланика и опуномоћеног
министра у Берлину постављен је 1939. године,
на којој дужности је био до априла 1941. године.
Био је члан Српске академије наука и уметности.
Добитник је Нобелове награде за књижевност
1961. године. Врстан је познавалац старе Босне
о којој је најчешће писао. Најзначајнија његова
дела су: романи „На Дрини Ћуприја“ (1945),
„Травничка хроника“ (1945), „Госпођица“ (1945),
„Проклета авлија“ (1954), „Омер-паша Латас“
(1977- постхумно); збирке приповедака „Немирна
година“ (1953), „Жеђ“ (1934), „Јелена жена које
нема“ (1962), „Знакови“ (1951), „Деца“ (1935),
„Кућа на осами“ (1976 – постхумно); путописи
и скице „Стазе, лица, предели“ (1914); лирска
проза и песме „Ex ponto“ – стихови у прози (1918),
„Немири“ – стихови у прози (1920), „Лирика“ (1976
– постхумно); проза „Знакови поред пута“ (1976
– постхумно); есеји, критике, чланци... Дела су
му превођена на готово све европске језике и у
многим земљама Азије и Африке.

Школовао се у Београду и у Паризу, где је
завршио Правни факултет. Говорио је француски,
енглески, бугарски, италијански језик. Провео је
у дипломатији Краљевине Србије и Краљевине
Југославије тридесетак година, од 1904. до 1930.
године. Почео је у најнижем звању – писара,
у Министарству иностраних дела Краљевине
Србије. Од 1905. до 1910. године службовао
је у Конзулату Краљевине Србије у Скопљу и
Конзулату у Приштини, где је једно време био
и шеф Конзулата. Од 1910. године био је шеф
Конзуларног одељења Министарства иностраних
дела. Члан је Српске делегације на Конференцији
мира између балканских земаља и Турске, као и на
Конференцији амбасадора у Лондону, 1912. и 1913.
године. Од 1915-1917. на дужности је саветника
у Посланству Краљевине Србије у Букурешту,
па отправник послова у Посланству у Стокхолму
1917. године, а 1918. је саветник у Посланству
Краљевине Србије у Лондону. Постављен је за
изванредног посланика и опуномоћеног министра
у Копенхагену и Ослу 1918-1921, а у истом звању
од 1921-1927. године у Софији. Био је делегат на
конференцији у Лозани 1922. године, а каријеру
дипломате завршио је као посланик и опуномоћени
министар Краљевине Југославије у Риму 19271933. године. Био је члан Српске краљевске
академије. Песник је који је написао свега
педесетак песама, али се оне одликују елеганцијом
и савршенством форме и спадају у најбоље песме
српске лирике на почетку XX века. Објавио је три
књиге својих песама: „Песме“ (1903), „Нове песме“
(1912) и „Песме“(1936). Писао је и позоришне
критике.

Школовао се у Требињу, Мостару, Сарајеву,
Сомбору. Филозофски факултет завршио је у
Женеви. Говорио је француски, италијански,
немачки, бугарски, шпански, грчки језик. Од свих
српских писаца – дипломата најдуже је био у
дипломатији – више од тридесет година и то све
у мисијама на страни. Каријеру дипломате почео
је у Посланству Краљевине Србије у Софији, као
писар (1910-1912). Уследила су службовања у
посланствима у Риму, као секретар (1912-1914), у
Атини (1914-1918), у Мадриду, као саветник (19181922), па поново у Атини (1922-1924), затим као
стални делегат при Друштву народа у Женеви
(1925), па као генерални конзул у Каиру, затим
отправник послова у Посланству у Каиру (19261927; 1930-1931). После Каира био је изванредни
посланик и опуномоћени министар у Будимпешти
(1932-1933), па у Риму (1933-1937), Букурешту
(1937-1940), где је добио звање амбасадора, и
на крају у Мадриду и Лисабону (1940-1941). Као
угледном књижевнику и дипломати указана му
је част што је именован за првог амбасадора у
историји југословенске дипломатије. Био је члан
Српске краљевске академије и члан чувеног
Лондонског књижевног клуба. Писао је песме (многи
су га називали кнезом српских песника), путописе,
есеје и чланке о књижевности, студије, прозу.
Објавио је неколико књига поезије: „Пјесме“(1901),
„Песме“ (1908), „Песме“ (1911), затим „Песме у
прози“ (1908). Своја „Сабрана дела“, Књ. I-V, објавио
је у периоду 1929—1930: Књ. I „Песме сунца“ (1929),
Књ. II „Песме љубави и смрти“ (1929), Књ. III „Царски
сонети“ (1930), Књ. IV „Плаве легенде“ (1930), Књ.
V „Градови и химере“ (1930). Књигу „Благо цара
Радована“ - књига о судбини, објављује 1932.
године. Путописе „Градови и химере“ објављује1940
године. Постхумно су публиковани његови есеји
и чланци „Стаза поред пута“, „Јутра са Леутара –
мисли о човеку, „Моји сапутници“ (1951). У Америци,
у Питсбургу, у сопственом издању је публиковао
књигу „Лирика“ (1943) и Књигу „Гроф Сава
Владиславић-Рагузински - о Србину, дипломати на
двору Петра Великог и Катарине I (1943).

БРАНКО ЛАЗАРЕВИЋ (1883–1968)
РАСТКО ПЕТРОВИЋ (1898–1949)

ЛУИШ ФИЛИПЕ КАШТРО МЕНДЕШ (рођен 1950)
Његов песнички опус одражава међународно
искуство дипломатске каријере: Луанда (19771978 – „Земља у којој си видео како се убија / и
како се смеје целим телом“), Мадрид (1979-1982
– „То је био Мадрид осамдесетих“), Париз и Савет
Европе – Стразбур (1981-1984), Будимпешта
(2003-2007 – „Када сам се пео на швапску
планину, у Будимпешти“), Њу Делхи (2007-2011
– „Делхи ноктурно: нереалан град и ви такође“),
УНЕСКО – Париз (2011-2012), ОЕБС – Стразбур
(2012). Такође је објавио девет збирки поезије,
од књиге „Порука“ (1983) до књиге „Измишљени
дани“ (2001), а посебно се истичу књиге „Сабрана
поезија“ – 1995-1999“ као и два дела фикције
– „Мрачна пешчара“ (1984), и „Тајна преписка“
(1995), те његов последњи наслов „Милост
тржишта“ (2014).

Школовао се у Београду, Фонтенблоу и Ници, а
у Паризу је завршио Правни факултет. Говорио
је француски, енглески и италијански језик. У
дипломатској служби Краљевине Југославије
радио је од 1923. до 1945. године. Почео је у
звању писара у Министарству иностраних послова.
У периоду 1928-1930. радио је у Посланству
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Риму,
где му је шеф био Милан Ракић – посланик.
После Рима радио је у Министарству иностраних
послова у Београду. Од 1935. премештен је у
Конзулат Краљевине Југославије у Чикагу. Од
тада до краја каријере радио је у Посланству
Краљевине Југославије у Вашингтону, повремено
у Генералном конзулату у Њујорку као вицеконзул и вице-конзул у Чикагу. Растко Петровић
је један од најзначајнијих српских песника који
се појавио после Првог светског рата. Писао је
романе „Бурлеска господина Перуна бога грома“
(1921), „Дан шести“ (1961 – постхумно); песме
– збирка „Откровења“ (1922); лирску прозу „Људи
говоре“ (1931); путопис „Африка“ (1930); драму
„Сабињанке“ (1976 – постхумно).

Школовао се у Зајечару, Паризу и Београду, где
је завршио Филозофски факултет (књижевност).
Говорио је француски, немачки, енглески, чешки,
бугарски. Каријеру дипломате започео је радом у
Министарству иностраних дела Краљевине Србије
1918. године, у звању секретара, а већ наредне
године је у Посланству у Вашингтону (1919-1920),
па као генерални конзул у Чикагу (1920). Уследила
су службовања у посланствима у Берлину, као
отправник послова (1922), па у Прагу, такође као
отправник послова (1922-1923). После краћег
рада у Министарству (1923-1924) постављен
је за изванредног посланика и опуномоћеног
министра у Посланству у Тирани (1925-1926),
па у Посланству у Прагу (1926-1929), Варшави
(1929-1935), Анкари (1935-1937), Бечу (1937-1938),
Бриселу и Луксембургу (1938-1939). Као књижевни
критичар, један је од најистакнутијих представника
српске импресионистичке критике. Бавио се
проблемима естетике и теорије књижевности.
Главна дела „Импресије из књижевности“, Књ. I-III
(1912, 1924, 1925), „Позоришни живот“ (1912), „Три
највише југословенске вредности“ (1930), „Огледи“,
„Пролегомена за једну теорију естетике“ (1925) и
„Филозофија критике“ (1941).

ПИСЦИ ДИПЛОМАТЕ
ПОРТУГАЛСКИ И СРПСКИ ПИСЦИ
У ДИПЛОМАТИЈИ
ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 135.
ГОДИШЊИЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ КОНТАКАТА
ИЗМЕЂУ ПОРТУГАЛА И СРБИЈЕ

18–30. септембар 2017.
Хол испред Централне читаонице
Народна библиотека Србије
Скерлићева 1, Београд

УВОД
Постоји културно и функционално преклапање
између дипломатије и књижевног стваралаштва.
Ово се дешава природно због онога што дипло
матија у суштини подразумева, у смислу тема
и питања којима се бави, али можда још више
у смислу професионалног, културног и чак егзи
стенцијалног искуства у контакту са различитим
земљама, народима и културама, као и политич
ким, економским и социјалним проблемима који
су саставни део посла. Овај аспекат професије
је посебно значајан јер се дипломатија заснива
на међународним односима, без обзира да ли
се практикује у специфичном професионалном
контексту или у оквиру конкретне мисије, јер се
та два плана неминовно преплићу.
Ова изложба представља пажљиву селекци
ју писаца дипломата, која се првенствено усред
сређује на квалитет и значај њиховог књижевног
дела. Сви они су (били) изврсне дипломате, и
значајне књижевне фигуре у жанровима као што
су роман, поезија, позориште, књижевна крити
ка и естетика. Многа дела која су написали тичу
се директно међународних питања и ситуација.
Међутим, чак и када то није случај, када су теме
специфично португалске или српске, можемо на
ћи основну широку културну перспективу која је
имплицитно повезана са њиховим дужностима
и контактом са културама и проблематиком коју
доноси међународни контекст.
Избор од десет оваквих португалских и пет
српских личности није био лак задатак; а финал
на селекција је следећа: Еса де Кеирош, Гера
Жункеиру, Венсешлау де Мораиш, Антонио Фе
ижо, Мануел Тејшеира Гомеш, Антонио Патри
сио, Алваро Гера, Марсело Дуарте Матиаш, Па
оло Каштиљо, Луиш Филипе Каштро Мендеш,
Милан Ракић, Јован Дучић, Бранко Лазаревић,
Иво Андрић, Растко Петровић. Сви они су пи
сци, ствараоци дела на португалском и српском
језику. Сви су обављали своје дипломатске ду
жности часно и код свих се, експлицитно или
имплицитно, види одраз међународног искуства
и одбране португалских, односно српских инте
реса и позиција, кроз спољну политику свог вре
мена.
Коришћен текст Дуарте Иво Круза

ЕСА де КЕИРОШ (1845–1900)

ВЕНСЕШЛАУ де МОРАИШ (1854–1929)

МАНУЕЛ ТЕЈШЕИРА ГОМЕШ (1860–1941)

АЛВАРО ГЕРА (1936–2002)

Дипломатске дужности Есе де Кеироша имале
су пресудан значај на његово дело. То се види
у ликовима и ситуацијама у његовим романима
и причама, у деловима хроника међународних
односа, у његовој дипломатској кореспонденцији и
у извештајима које је писао (посебно онима који се
односе на положај имиграната из Макаоа на Куби,
где је био на дужности од 1872. до 1874. године) као
и ономе што је писао за португалску штампу кад је
био у Њукастлу на реци Тин (1875-1878), Бристолу
(1878-1888) и Паризу (1888-1900). Ови текстови
су сакупљени у књигама „Писма из Енглеске“,
„Одјеци из Париза“, „Породична писма и белешке из
Париза“, „Писма из Лондона“, „Хронике из Лондона“.
Његово међународно искуство може да се види
у романима, било директно или у контрастним
ситуацијама (на пример „Град и планине“, „Породица
Маја“, „Мандарин“), а нарочито у његовим описима
ликова, било да су расељеници или португалски
емигранти (Жасинто, Жозе Фернандеш, или млади
Карлош де Маја) или странци, који се увек третирају
са ироничном дистанцом (мадам д’Ориол, мадам
Лобринска, дипломате Камилов, Штајнброкен и
многи други).

Као морнарички официр са службом у Макаоу 1897,
први пут је 1889. посетио Јапан (Нагасаки, Кобе и
Јокохама) и био толико фасциниран том земљом,
да је изразио жељу да „остатак свог живота проведе
ту“. Његов посао у Макаоу наставио се до 1899.
године, са повременим одласцима у Јапан разним
поводима (1891-1893), где се коначно и преселио
1898. године, вршећи конзуларне послове у Осаки и
Кобеу. Након што је био промовисан за генералног
конзула 1913. године, дао је оставку на тај положај,
као и морнаричку каријеру, и одлучио се за боравак
у Фокушими до краја свог живота. Од 1895. године
објавио је 13 књига о јапанским и оријенталним
темама: „Трагови Далеког истока“ (1895), „Из
Нипона“ (1897), „Писма из Јапана“ (две серије
- 1897 – 1905), „Култ чаја“ (1905), „Предели Кине
и Јапана“ (1906), „Јапански живот“ (трећа серија
писама – 1907), „Добар мирис у Фукушими“ (1916),
„Фернан Мендеш Пинто у Јапану“ (1920), „Јоне
и Ко-Хару“ (1923), „Поглед на историју Јапана“
(1924), „Писма из Јапана“ (четири серије – три
књиге – 1907-1913), као и 6 књига епистолографије,
објављених између 1993. и 1998. године. Осим што
сведочи о „егзотичности“ времена и места, ради се
о изузетном књижевном раду.

Политичка каријера Мануела Тејшеира Гомеша
достигла је свој врхунац његовим избором за
председника Републике. После давања заклетве
5. октобра 1923. године, одрекао се положаја
11. децембра 1925. године и започео дуг период
само-изгнанства, нашавши пребивалиште у Бужију
– Француски Алжир, 1931. године, где ће и умрети
десет година касније никад се не вративши у
Португал. Претходно је био амбасадор у Лондону
(1911-1923) и повремено у Мадриду (1919-1920).
Био је истакнут члан португалске делегације
укључене у преговоре око Версајског мировног
уговора (1918-1919), и заузимао важан положај у
Лиги народа и Женевској конференцији до 1923.
године. Између 1900. и 1939. објавио је скоро 20
књига прича, новела, мемоара, путописа, преписке
и књижевних анализа, укључујући његов први рад
у жанру фикције „Јунски инвентар“, као и „Плави
август“ (1904), „Изузетни људи“ (1909), „Марија
Аделаида“ (1935), и представу „Сабина Фреире“
(1905). Његов рад има психолошку и друштвену
перспективу која углавном одише разочарањем,
али је испред свог времена, усредсређујући се
на теме љубави, сензуалности, „паганизма“,
друштвене критике, скептицизма, ироније, драме и
комедије, као и жудње за животом.

Његова амбасадорска каријера је почела у
Београду 1977. где је остао до 1984. године, пре
одласка у амбасаде у Киншаси (1984-1988), Њу
Делхију (1988-1992), Савету Европе – Стразбуру
(1995-1998) и Стокхолму (1998-2002). Први
подухват аутора многих романа био је „Пси
чувари“ 1967, уследио је „Прерушавање“ (1969),
а оба су се бавила колонијалним ратом. После
тога је написао разне романе и збирке прича,
све до своје последње књиге „У врту изумрлих
страсти“ (2002), која се усредсређује на Шпански
грађански рат. Осим тога истичу се историјскополитички циклуси и романи: „Трилогија кафеа
– Кафе Република (1982), Кафе Централ (1984) и
Кафе 25. април – серијски живот у старом месту“
(1987), „Разлози срца - љубавни роман смештен у
Мафри коју су Французи окупирали 1808“ (1991) и
„Грађански рат“ (1993) о периоду ослободилачких
ратова и егзила двадесетих и тридесетих година
XIX века. Такође је објавио своје мемоаре и књиге
о дипломатији.

АНТОНИО ПАТРИСИО (1878–1930)

ГЕРА ЖУНКЕИРО (1850–1923)
Пошто је одбио намештење у Мадриду, био је
опуномоћени министар у Берну (1911-1914), а
његова мисија је била да обезбеди признавање
републике, и у погледу спољне политике оповргне
оптужбе за ропство у колонији Сао Томе. У исто
време интензивно је радио са тада већ прилично
великом португалском заједницом у Швајцарској,
земљи коју у многим својим делима помиње
као модел друштвеног и економског развоја. У
португалској, бразилској и швајцарској штампи,
као и у пасажима и ликовима своје поезије и
прозе, он анализира и позива се на ситуацију у
спољној политици. Пример за то је његова жестока
критика монархистичких институција од 1890. па
надаље, која је делимично мотивисана британским
ултиматумом („Песма мржње“, „Отаџбина“, „Крај
отаџбине“). Такође је написао оштар музички
комад „Путовање око Глупарије“ са Гиљермом де
Азеведом, који је био цензурисан на дан премијере,
17. јануара 1879. године.

АНТОНИО ФЕИЖО (1859–1917)
Дипломатску каријеру је започео као конзул у Рио
де Жанеиру (1886-1887) и Пернамбукоу (18871890), одлазећи на бројна инспекцијска путовања,
од којих су нека укључивала дуготрајне боравке у
почасним конзулатима у Бразилу. Године 1891. био
је постављен за генералног конзула и опуномоћеног
министра у Стокхолму и нерезидентног министра
у Копенхагену и Ослу, оставши на том положају до
своје смрти 1917. године. У део његових дужности
спадало је да прати процес норвешке независности
и анексију данске територије од стране Немачке.
Такође је био укључен у економске преговоре
и неуспешну кандидатуру Гере Жункеира за
Нобелову награду за књижевност (1910/11 и
1915). Његов песнички опус био је иницијално
парнасовски („Преображење“ – 1882), а касније се
развија у форму исељеничке носталгије („Прозор
Запада“ – 1880, „Острво љубави“ – 1907), што је
мање уочљиво у „Баладама“ (1907) и у постхумним
збиркама „Зимско сунце“ (1922) и „Нове баладе“
(1926).

Пре него што је именован за генералног конзула
1911. у Кантону (где је био до 1913), био је
постављен за посматрача монархијских покрета
у Коруњи. Био је конзул у Бремену (1904-1918),
Атини – Пиреј (1919-1924) и Константинопољу
(1924-1925), те на располагању до 1927, пре него
што је премештен у Каракас, где је остао до 1929.
године. Након што је именован за амбасадора у
Пекингу, умро је на путу ка преузимању дужности,
у Макаоу, 4. јуна 1930. године. Претежно је био
драмски писац, а његово дело представља
најсвеобухватнији израз симболичке естетике
у португалском театру, док користи посебно
изражајан и оригиналан поетски стил. Упркос
томе, он не заборавља значај забаве у својим
драмама, које су практично све фокусиране на
историју и правилно тумачење са поетског и
психолошког гледишта: „Сирови Педро“ (1913),
„Динис и Изабела“ (1919), „Д. Жоао и маске“
(1924), „Јуда“ (1924) и постхумно објављена или
незавршена дела, као што су „Одувек краљ“ ,
„Кратак комад о краљевима или о звезди“, „Страст
мајстора Афонса Домингеша“. Интересантно је да
је „Крај“ (1909), његов једини комад постављен у
урбаном, савременом окружењу, сјајно предвидео
пад монархије који се догодио само годину дана
касније. Такође је објавио књиге „Океан“ (1905
– песме), „Немирно вече“ (1910 – приче) које су,
као и постхумно објављена збирка поезије, све
пратиле строгу симболичку естетику.

МАРСЕЛО ДУАРТЕ МАТИАШ (рођен 1938)
На првој дужности био је у Бразилији од 1973.
до 1977. године. После тога је боравио у Сталној
мисији при Европској заједници (1977-1983), затим
као генерални конзул у Њујорку (1991-1993) и
као амбасадор у Њу Делхију (1993-1997), Буенос
Аиресу (1997-2000) и УНЕСКО-у, у Паризу (20012003). Његово велико и разнолико дипломатско
искуство је документовано у четири књиге
дневника под заједничким насловом „Док време
споро лети“ (1980-2010: Том I – 1962-1969; Том
II – „Дани и године“ 1970-1993; Том III – „Дневник
из Индије“ – 1993-1997; Том IV – „Дневник из
Париза“ – 2001-2003). Осим ових дела објавио је
и различите студије и фикцију, као што су „Срећа
код Алберта Камија“ (1979), „Али види се на лицу
и на поносном изразу лица“ (1983), „Памтити
корене и остале ствари“ (1988), „Последња
прилика“ (1997), „Сећање на друге“ (2001),
„Састанак на Каприју или италијански дневник
Горког“ (2008).

