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Hišo v Ulici Mango bi lahko imenovali kultna
knjiga: od prve izdaje leta 1984 so prodali več
kot šest milijonov izvodov, avtorici je prinesla
izjemno priljubljenost v ZDA in Mehiki ter
vrsto nagrad, v ZDA je obvezno branje na
vseh stopnjah izobraževanja od osnovne šole
do univerze, doživela je odrsko adaptacijo,
prevedena je v več kot dvajset jezikov …
S tem romanom o odraščanju dekleta
mehiškega rodu v ZDA se je Sandra Cisneros
vzpostavila kot ključna figura v čikanski
književnosti.

S A N D R A C I S N E RO S

Sandra Cisneros (1954), ameriška pesnica,
pisateljica in esejistka mehiškega rodu ter
pripadnica gibanja Chicano Civil Rights
Movement je ena izmed osrednjih osebnosti
čikanske književnosti. Študirala je angleški
jezik in kreativno pisanje (to je pozneje tudi
poučevala) ter izdala tri pesniške zbirke, dva
romana in nekaj knjig kratke proze za odrasle
in otroke, najbolj znana pa je doma in v svetu
prav po Hiši v Ulici Mango (The House on Mango
Street, prva izdaja 1984), s katero se je priljubila
bralcem in zanjo dobila tudi več nagrad.
Omejitve, s katerimi se je soočala kot pripadnica
svoje rase, spola in razreda, so poleg tega, da
so zaznamovale vse njeno literarno delo, vodile
tudi v povezovanje z latino pisatelji, pripravo
antologije ter ustanovitev revije in dveh fundacij
(Macondo Foundation z rednimi pisateljskimi
delavnicami ter Alfredo Cisneros Foundation
za pomoč kolegom v stiski).
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Hiša v Ulici Mango je zelo kratek in po obliki
precej nenavaden roman: sestavljajo ga utrinki
iz življenja deklice Esperanze v chicaškem barriu.
Prvoosebna pripoved je napisana v jeziku,
ki zrcali njena najstniška leta, poreklo in razvoj –
po eni strani se požvižga na pravila, hkrati pa
s svojo barvitostjo in nenavadnimi domislicami
že napoveduje bodočo pisateljico. Esperanzin
glavni cilj je doseči samostojnost in do njega
se mora dokopati v okolju dvokulturnosti in
dvojezičnosti, kot dekle in kot pripadnica
revnega sloja. Te okoliščine dajejo knjigi delno
avtobiografski značaj, vendar so tako zgodbice
kot liki izmišljeni ali »zlepljeni« iz doživljajev
in potez različnih ljudi.
Avtorico, njene vzgibe za pisanje in ustvarjalne
postopke pa spoznamo v uvodu, ki je bil dodan
izdaji iz leta 2009; obe besedili skupaj ponujata
slikovito, avtentično in tudi družbenokritično
podobo življenja neke skupnosti v ljubeznivo
poetični pripovedi, brez jeze in obtoževanja.

