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ИМ ПУЛС ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА
(Раз го вор во ди ле Ан дреа Аги лар и Јо хан Фронт-Ни грен)

Овај ин тер вју је за по чет у Ослу сеп тем бра 2013, као раз го вор пред пу бли ком из ме ђу 
Ли ди је Деј вис и ње не пре во ди тељ ке Јо хан Фронт-Ни грен на Нор ве шко-аме рич ком 
књи жев ном фе сти ва лу. Дан пре то га, Ли ди ја Деј вис се са ста ла с Јо хан Фронт-Ни грен 
на увод ном ча су из нор ве шког. „Убр зо смо при ча ле о мач ка ма, ба шти и по ро ди ци, и 
то све на нор ве шком“, се ћа се Јо хан Фронт-Ни грен. „То зна ње, о мач ка ма, ба шта ма и 
по ро ди ци, пра ти ло нас је и на би ни.“

Њи хов раз го вор пред пу бли ком на ред ног про ле ћа до пу ни ла су још два са стан ка, 
је дан са Јо хан Фронт-Ни грен и дру ги са шпан ском но ви нар ком Ан дре ом Аги лар. Обе 
су по се ти ле дом Ли ди је Деј вис у пре у ре ђе ној шко ли где она жи ви с му жем Ала ном 
Ко у том, сли ка ром, на се ве ру др жа ве Њу јорк. Јо хан Фронт-Ни грен опи су је ту сце ну: 
„На по љу пре ко пу та су кра ве о ко ји ма је Ли ди ја Деј вис пи са ла у књи зи Кра ве.1 Од но-
сно, две кра ве о ко ји ма је пи са ла су за кла не, а уме сто њих су сти гле но ве, док тре ћа, 
ко ја ни је хте ла да уђе у ка ми он кла о ни це, још па се на том по љу. У ве ли кој згра ди од 
опе ке, три мач ке јур ца ју го ре-до ле по ка ме ним сте пе ни ца ма и из ле жа ва ју се у осун-
ча ним ква дра ти ма ис под ви со ких школ ских про зо ра.“

И Ан дреа Аги лар и Јо хан Фронт-Ни грен опи су ју Ли ди ју Деј вис као љу ба зну и са ве-
сну до ма ћи цу. У слу ча ју Ан дрее Аги лар, пи та ња и од го во ри су се ни за ли и док су је 
Деј вис и Ко ут жур но во зи ли на же ле знич ку ста ни цу у Ол ба ни ју. (Кад су са зна ли да воз 
ка сни, Ли ди ја Деј вис је по ве ла Ан дреу у оби ла зак ста ни це и по ка за ла јој где се на ла зе 
то а ле ти, но ви на р ни ца и че ка о ни ца.)

Ли ди ја Деј вис је на пи са ла ро ман Крај при че2 (1995) и шест збир ки при ча. Ура ди ла 
је, из ме ђу оста лог, и но ве пре во де фран цу ских де ла У Сва но вом кра ју (2002) и Го спо ђа 
Бо ва ри (2010). До бит ни ца је сти пен ди је Ма кар тур из 2003. и Ме ђу на род не на гра де 
Мен Бу кер 2013. Не дав но ју је фран цу ска вла да про гла си ла за Of  ci er de l’Or dre des Arts 
et des Let tres. По што је овај ин тер вју за вр шен, Ли ди ја Деј вис је на ста ви ла да ра ди на 
свом нор ве шком и не дав но је пр ви пут про чи та ла је дан ро ман на но р ве шком – Det 
uoppløselige epi ske ele ment i Te le mark i pe ri o den 1591–1896 пи сца Да га Сул ста да. 

Уред ни це раз го во ра

1 The Cows. Sa ra ban de Bo oks. 2011. (Прим. прев.)
2 The End of the Story. Far rar, Stra us & Gi ro ux. 1994. (Прим. прев.)
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УР: Мно ге ва ше при че ба ве се, мо гло би се ре ћи, ети ком ро ди тељ ства. На при мер 
„Ста ри реч ник“, где мај ка бри не: „Да нас ми је си ну ло, ма да би ми син мо рао би ти ва жни-
ји од ста рог реч ни ка, да не мо гу ре ћи, сва ки пут кад оп штим са си ном, да ми је пр ва 
бри га да га не озле дим.“3 Ода кле је по те кла та при ча?

ЛД: О, јед но став но је по те кла од спо зна је да се пре ма тој ста рој књи зи оп хо дим 
бо ље не го пре ма свом си ну.

УР: Да кле, ви сте на ра тор ка? Је ли то чест слу чај?

ЛД: Ако се не ка при ча осла ња на гра ђу из спи са тељ ки ног жи во та, ми слим да се не 
мо же са мо због то га ре ћи да је то њен жи вот или да је она на ра тор ка. Чим ода бе ре те 
гра ђу из свог жи во та и осми сли те је и сти ли зо ва но је ис пи ше те, она ви ше ни је иден-
тич на том жи во ту и тој осо би. Али не ке ства ри че сто кре ну из мог ствар ног жи во та. 
Да кле, ту смо ја и реч ник. И не ка за го нет ка, не по зна ни ца, и че сто јед но пи та ње во ди 
дру гим пи та њи ма ко ја ме ни де лу ју ло гич но. Пре ма че му се нај бо ље оп хо дим и за што? 
Али опет, оно је сти ли зо ва но. Из о ста вљам мно го то га. Сли ка ни је ком плет на.

Уоп ште узев, тач но је да стал но про у ча вам ка ко жи вим жи вот. Увек. Не ка ко не у-
мор но. Не са мо пи та ња као што је: Да ли ми је до ру чак био здрав? Већ све. По сто ји 
не ки стал ни су ди ја. Мо жда је то мо ја јад на мај ка ко ја ми и да ље жи ви у гла ви. Увек је 
не што осу ђи ва ла, а и ње на мај ка је би ла из ра зи то та ква. Ду га је тра ди ци ја мај ки ко је 
осу ђу ју, а те осу де су не кад ве о ма су ро ве. Ако на пра вим крат ку па у зу у по слу и при-
лег нем на ка уч, па оста нем та ко по ла са та уме сто де сет ми ну та, ко ли ко је то ло ше? Је 
ли ствар но ло ше? Ре ци мо да ти не ка фи на осо ба на пи ше пи смо ко је те об ра ду је, али 
не од го во риш на ње га два ме се ца. Очи глед ни је је да је то не што ло ше не го кад про-
ве деш пет ми ну та ви ше за чи та на на ка у чу. 

УР: Па ла ми је на па мет на ра тор ка ва ше при че „Глен Го улд“,4 ко ја се пи та да ли се 
мо же би ти се би чан, а да ни ког не по вре диш.

ЛД: Та ко што се ни кад не ћеш вен ча ти, жи ве ти са ма и до ду бо ко у ноћ раз го ва ра ти 
с при ја те љем. И та ко што ни кад не ћеш ви де ти ту осо бу.

УР: У не дав ној при чи „Пи са ње“,5 на ра то р ка ка же да је жи вот су ви ше озби љан за њу 
да би на ста ви ла да пи ше. Да ли се ви та ко осе ћа те? Да ли би сте икад мо гли да пре ста-
не те да пи ше те?

ЛД: Пре ста нем по вре ме но. Али не мо гу да за ми слим да пот пу но пре ста нем да 
пи шем, баш за то што то ли ко ужи вам. По ста вља ла сам се би то пи та ње. Да си са ма на 
пу стом остр ву и да свет ви ше не по сто ји, да ли би и да ље пи са ла? Под прет по став ком 
да имам хе миј ску олов ку и па пир, ве ро ват но бих.

3 На ве де но пре ма: Л. Деј вис, „Ста ри реч ник“, прев. Ари ја на Бо жо вић, По ља, бр. 470, стр. 153–154. 
(Прим. прев.)
4 “Glenn Go uld”. (Прим. прев.) 
5 “Wri ting”. (Прим. прев.)



113

Као и ве ћи на мо јих при ча, и та је на про сто пра ти ла јед ну тре нут ну ми сао: Шта ја 
то ра дим ов де – са ста вљам чуд не ре че ни це и ства рам не ки де лић бе сми сла док љу ди 
уми ру на дру гом кра ју све та, а на ша вла да иде у па као? Мно ги умет ни ци, си гур на сам, 
осе те то у не ком тре нут ку, ка ко тра ће вре ме и ра де не што бе зна чај но. И уме сто да 
од го во рим се би на то пи та ње и за не ма рим га, ја сам га ис пи са ла као сит ну ми сао. Ни-
сам зна ла ко ли ку вред ност да при пи шем тој при чи, али сам је по ка за ла јед ној ве о ма 
стро гој кри ти чар ки и њој се до па ла, па сам од лу чи ла да је за пре ла зну оце ну.

УР: У при чи „Пи смо Фон да ци ји“,6 из исте зби р ке, као да пи ше те о пре пре ка ма ко је 
оме та ју пи са ње и пре да ва ње.

ЛД: Ту се мно го ви ше ра ди о пре да ва њу не го о пи са њу. Ту по ку ша вам да се ужи вим 
у лич ност или при ро ду осред ње, не та ко за ни мљи ве же не из ака дем ског окру же ња 
ко ја до би ја не ку сит ну сти пен ди ју, ве ли ку у ње ном ма лом све ту, али ина че не. Та при-
ча се углав ном са сто ји од при ту жби на пре да ва ње. Ме ни је те шко да пре да јем и то 
да јем до зна ња у тој при чи. Нај ви ше сам ужи ва ла кад сам пи са ла упра во тај део, о свим 
тим лу дим про бле ми ма кад се пре да је, о том стра ху.

УР: Ва ши ли ко ви рет ко има ју име на. За што?

ЛД: Од у век сам сма тра ла да је име но ва ње ли ко ва ве штач ки по сту пак. Ра ди ла сам 
то. Пи са ла сам о не кој же ни и на зва ла је го спо ђа Ор лан до јер је же на по ко јој сам је 
ство ри ла жи ве ла на Фло ри ди. Не дав но сам на пи са ла при чу „Дво је са пре зи ме ном 
Деј вис и јед на под на про стир ка“7 јер имам ком ши ју ко ји се зо ве Деј вис, а он и ја смо 
по ку ша ли да од лу чи мо ко ће на кра ју до би ти из ве сну по дну про сти р ку и би ло ми је 
ве о ма дра го да ис ко ри стим то име иа ко ни ко не би ма рио да сам је на зва ла „Дво је са 
пре зи ме ном Ха рис и јед на под на про стир ка“. 

Кад ми је би ло два на ест го ди на, на пи са ла сам на пи сме ном за дат ку при чу о де вој-
чи ци ко ја се зва ла Вимпл.8 Мо гла сам је на зва ти Џејн или Бет си, али чак ни тад ни сам 
да ва ла обич на име на сво јим ли ко ви ма. Не знам ни са ма за што.

УР: О че му је би ла та при ча?

ЛД: О де вој чи ци ко ја не мо же да спа ва и за то од лу чу је да се ис кра де кроз про зор, 
па низ по жар ни из лаз и да до жи ви не ку аван ту ру. Што и чи ни... Али при ча је ве о ма 
крат ка. Углав ном се ра ди о то ме ка ко си ла зи низ по жар ни из лаз и ка ко нер ви ра ком-
ши ју за то што пра ви бу ку, а он да схва та да не ће мо ћи да се вра ти уз по жар не сте пе-
ни це. И за то од лу чу је да се су о чи с при ди ка ма ро ди те ља и да уђе у ку ћу као и обич но. 
Али има је дан ве ћи ко мад ди ја ло га кад пра ви бу ку док из ла зи кроз про зор. Мај ка јој 

6 “The Let ter to the Fo un da tion“. (Прим. прев.)
7 “The Two Da vi ses and the Rug”. (Прим. прев.)
8 Wim ple (енг.) – ко пре на, вео ко ји же не но се на гла ви или на бор, за вој. (Прим. прев.)
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кроз ход ник до ви ку је: „Сми ри се, Вимпл, гле дај да се на спа ваш“, или та ко не што ти-
пич но што би и мо ја мај ка ре кла.

УР: У ва шем пи са њу не ма мно го ди ја ло га или опи са.

ЛД: Па ја во лим опи се. У мом ро ма ну Крај при че има опи са кра јо ли ка у Ју жној Ка ли-
фор ни ји. Ако ме не ки пеј заж, или би ло шта дру го, до ти че, он да же лим да пи шем о то ме, 
али не сви ђа ми се иде ја да је опис ну жан са сто јак – као, по што на по чет ку имаш сце-
ну с ди ја ло гом, сад мо раш уба ци ти не ки опис, а он да мо раш ово, а он да мо раш оно.

Ово нас ма ло од во ди од ва шег пи та ња, али као што је Џејмс Вуд при ме тио, има 
ма ло То ма са Бер нхар да у том ро ма ну. Кад ис про ба вам не ку но ву фор му – кад по ку-
ша вам да ура дим не што што ина че не ра дим, а што је био слу чај с тим ро ма ном – за-
и ста све сно тра жим мо дел за то што же лим да ра дим. За Крај при че, Бер нхар до ви 
ду ги мо но ло зи и ти ра де би ли су је дан мо дел, Бе са не но ћи9 Ели за бет Хар двик дру ги, 
као ро ман на пи сан у фраг мен ти ма. Љу бав ник Мар ге рит Ди рас тре ћи. Сва три ода ју 
ути сак као да ула зи те у не чи ји ум. То је раз лог за што ни сам ве ли ки љу би тељ по гла вља, 
или бар ни сам би ла кад је реч о том ро ма ну. Чим до ђе крај по гла вља, зна те да ту по-
сто ји ау тор ко ји је све сно од лу чио где ће се за вр ши ти по гла вље. Ти ме се раз би ја илу-
зи ја да сте у не чи јем уму и да та осо ба не пре ста но раз ми шља. У истом сми слу ми је и 
ди ја лог из ве шта чен. Чак и на вод ни ци ко ји се ни жу јед ни за дру ги ма. Јед но је ако при-
по ве дач ка же: Се ћам се да је, кад се по ја вио у до врат ку, ре као: Шта ћеш ти ов де? Се-
ти ће мо се изо ло ва них ре че ни ца, али се не ће мо се ћа ти це лог раз го во ра. Или бар ја 
не мо гу да за пам тим це ле раз го во ре.

УР: До пу шта те да се ва ша де ла об ја вљу ју као „при че“, али ни кад као „крат ке при че“. 
За што?

ЛД: За ме не је крат ка при ча де фи ни са на тра ди ци о нал на фор ма, оно ка ко су пи са-
ли Хе мин гвеј, Ке трин Ман сфилд или Че хов. Ду жа је, раз ви је ни ја, с ис при по ве да ним 
сце на ма и ди ја ло гом и та ко да ље. Не ке мо је при че би се с пра вом мо гле на зва ти крат-
ким при ча ма. Ве ћи ну оста лих не бих на зва ла крат ким при ча ма, иа ко су не ке ве о ма 
крат ке. Не ке би се мо гле на зва ти пе сма ма – не мно ге.

УР: Ви сма тра те, да кле, да су не ке ва ше при че пе сме?

ЛД: Да, то умно го ме за ви си од им пул са ко ји сто ји иза њих. Не ке же лим да бу ду 
рав не и про зне. Оне ће има ти сво ју му зи ку и ри там, али не ће би ти пе сме. А не ке дру-
ге сма трам пе сма ма. И оне су по е зи ја, чак и ако не из гле да ју као по е зи ја на па пи ру. 
Ми слим да сам по е зи ју од у век нај ви ше це ни ла од свих вр ста пи са ња, а та ко је и сад. 
Не ка жем да не ма чу де сних при ча и чу де сних ро ма на. Али ваљ да ми је то што пе сма 
мо же да ура ди ве ће чу до.

9 Eli za beth Hard wick, Sle e pless Nights. (Прим. прев.)
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УР: Да ли све сно пла ни ра те да на пи ше те ову или ону вр сту при че? Или је сва ка ин-
ту и тив на?

ЛД: По до зри ва сам пре ма пла ни ра њу при ча уна пред. Го то во без из у зет ка, сва ка 
поч не од не ке иде је или фра зе, у ко ју се он да упу стим и ис тра жу јем је. Ако ста нем да 
раз ми слим и ка жем се би: Ово би тре ба ло да бу де у пр вом ли цу мно жи не, или, Ово би 
тре ба ло да бу де је дан па сус, или би ло шта слич но, ми слим да би ми то пре ки ну ло пи-
са ње. Мо је при че су ин ту и тив не. Све оне мо гу да об у хва те део на ра ти ва јер ја во лим 
на ра тив. Ве ли ки сам љу би тељ при ча и при по ве да ња – као и ве ћи на, ре кла бих. Го то-
во сви обра те па жњу кад не ко ка же: Слу шај шта ми се до го ди ло ју че.

Дру ги тер ми но ло шки про блем је то што мо је та ко зва не при че мо гу да се под ве ду 
под мно го број не ка те го ри је. Не же лим да раз ми шљам: Аха, да нас сам на пи са ла фи-
ло зоф ску ме ди та ци ју, или, Да нас сам на пи са ла анег до ту, Да нас сам на пи са ла ви ње ту, 
Да нас сам на пи са ла епи... Ка ко оно бе ше, епи грам или епи граф? Увек за бо ра вим. Хо ћу 
да ка жем да не же лим ту вр сту бри ге.

УР: А шта је с ва шим при ча ма у ви ду пи са ма? Је сте ли за пра во сла ли та пи сма?

ЛД: Да. Те бих свр ста ла у жал бе. Пр ва је би ла „Пи смо по греб ном за во ду“, где се 
жа лим на реч кре мо ста ци.10 Ка ква гро зна реч, та ком би на ци ја ре чи кре ми ра ни и оста-
ци. До па да се са мо по греб ни ци ма. Ми слим да се ни јед ној ожа ло шће ној по ро ди ци не 
до па да реч кре мо ста ци. По че ла сам да пи шем то пи смо озбиљ но, а он да сам уви де ла 
ду хо ви те мо гућ но сти. Он да је по ста ло су ви ше књи жев но да бих га по сла ла, али сам 
уско ро ипак по ми сли ла да бих во ле ла да га по ша љем. Па сам га ре ви ди ра ла у озбиљ-
ни је пи смо жал бе и за пра во га по сла ла. Ни су ми од го во ри ли. Он да су усле ди ле дру ге 
пи са не жал бе јер сам схва ти ла да имам мно го то га на шта мо гу да се по жа лим.

УР: То вам иде ве о ма до бро, ако мо гу та ко да ка жем.

ЛД: До бро ми иду жал бе. Ско ро све сам их и по сла ла.

УР: Али ни је би ло од го во ра.

ЛД: До би ла сам је дан од го вор. Јед на жал ба је оти шла про из во ђа чу смр зну тог гра-
шка. Тај гра шак смо из у зет но во ле ли, али је ам ба ла жа има ла ве о ма лош ди зајн и сма-
тра ла сам да због то га ни је ја сно ко ли ко је за пра во тај гра шак до бар. Бу ду ћи да сам 
тај гра шак во ле ла, по ми сли ла сам да би тре ба ло да по бољ ша ју сво ју ам ба ла жу. Од го-
во ри ли су не по сред но, та ко што су ми по сла ли бо но ве. Ис по ста ви ло се да је та ком-
па ни ја, је дан ма ли ор ган ски про из во ђач, део мно го ве ће пре храм бе не ком па ни је, 
ко ја та ко ђе про из во ди јед ну дру гу вр сту гра шка. Па су ми по сла ли бо но ве за тај дру-
ги гра шак и то је би ло све.

10 На ве де но пре ма: Л. Деј вис, „Пи смо по греб ном за во ду“, прев. Ари ја на Бо жо вић, По ља, бр. 470, 
стр. 155. (Прим. прев.)
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Али у то ме је про блем са сва ком фор мом. Че сто умем да поч нем да пи шем не што 
и од мах ви дим ка ко би од то га мо гла да на ста не ма ла при ча.

УР: Ре кло би се да све че шће ко ри сти те на ђе ни пред мет11 у сво јим при ча ма.

ЛД: Још по чет ком осам де се тих сам схва ти ла да је мо гу ће на пи са ти при чу ко ја је 
за пра во са мо при по вест о не че му што ти се до го ди ло и ма ло је из ме ни ти, а да не мо-
раш за пра во да је из ми шљаш. То је на не ки на чин на ђе ни пред мет. Ми слим да је те шко 
по ву ћи цр ту и ре ћи да не што ни је на ђе ни пред мет. Јер ако ми не ка при ја те љи ца ис-
при ча при чу или сан, то је ваљ да на ђе ни пред мет. Ако до би јем имејл ко ји је по го дан 
да се пре то чи у до бру при чу, то је на ђе ни пред мет. Али ако при ме тим да се ку ку ру зно 
бра шно ма ло кон ден зу је, је ли то на ђе ни пред мет? То је мо ја гра ђа, не ко ри стим текст, 
већ си ту а ци ју ко ја по сто ји. Не из ми шљам је. Ме ни је ве о ма за ни мљи во све што се 
до га ђа у ствар но сти и не мам ве ли ку по тре бу да не што из ми шљам, али во лим да пре-
при ча вам при че ко је су дру ги ис при ча ли ме ни.

УР: Кад сам би ла ов де по след њи пут, по ме ну ли сте ка ко пра ви те бе ле шке на ли-
сто ви ма па пи ра. Шта се де ша ва с тим па пи ри ма?

ЛД: На го ми ла ва ју се у мо јој рад ној со би. И он да их ко ри стим. По не кад, кад као 
не што сре ђу јем, пре гле дам их и пре ку цам на ра чу нар и он да или од мах не што ура дим 
с њи ма или их оста вим за ка сни је. Кад пу ту јем, но сим све ску. Мно го ко ри стим све ске 
јер мој ум има тен ден ци ју да жи ви у тре нут ку. Увек се бо јим да ћу не што за бо ра ви ти.

УР: Ре кло би се да вас ве ли ка дра ма не за ни ма су ви ше.

ЛД: Ваљ да не. Оно ку ку ру зно бра шно, на при мер, сва ка ко ни је дра ма тич но, али 
при ме ти ла сам шта ра ди и од јед ном ми је то ку ку ру зно бра шно де ло ва ло као ма ло 
жи во би ће. Ства ра ло је не што са мо од се бе. Не ки то не би при ме ти ли или би сма тра-
ли да је иде ја глу па. Али ја раз ми шљам: Ако је ме ни за ни мљи во, по ку ша ћу то да пре-
не сем и дру ги ма. То де ли мич но има ве зе с тим што стал но но сим све ску. У њу мо жеш 
да за пи шеш не што не ва жно, као и не што ва жно.

УР: По не кад ко ри сти те и сво је бе ле шке о пи са њу као гра ђу.

ЛД: Да, а и то је на не ки на чин на ђе ни пред мет јер бе ле шке пра вим кад ре ди гу јем 
при чу, али кад он да про чи там бе ле шке, до пад ну ми се као текст и за то за пра во њих 
ре ди гу јем.

УР: Ре ди гу је те бе ле шке ко је сте на пра ви ли за ре ди го ва ње? 

11 Реч је о фран цу ском пој му objet tro uvé ко јим се озна ча ва ју умет нич ка де ла од на ђе них, че сто мо-
ди фи ко ва них пред ме та ко ји са ми по се би не ма ју умет нич ку вред ност. (Прим. прев.)
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ЛД: Да. Ми слим да сад имам и „Ре ви зи ју 3“ и „Ре ви зи ју 4“.

УР: Има не чег што под се ћа на бе ле шке кад се чла но ви из о ста ве у тек сту као што 
ви по не кад чи ни те. „Же на број је дан у се лу“ је до бар при мер то га.12

ЛД: Мо жда су бе ле шке је дан од на чи на да се за пи ше не што те шко. Као кад не ко пла-
че, а он да не ко дру ги кре не да је те ши, а она са мо ка же: Не мо гу сад о то ме, не мо гу 
сад о то ме – из о ста вља ју ћи за ме ни цу Ја. То Ја је са мо по се би пре те шко за из ре ћи.

Имам мно го књи га о зен бу ди зму. Је дан од оми ље них на сло ва ми је Отво ре на уста 
већ гре шка.13 То ће мо жда да ти бо љи увид о из о ста вља њу чла но ва. Под се ћа на по сло-
ви цу, фра зу или из ре ку. 

УР: Ва ше иш чи та ва ње зен бу ди зма обе ле жа ва мно ге ва ше при че – на при мер, „Но во-
го ди шња од лу ка“.14

ЛД: „Мо ја но во го ди шња од лу ка је да на у чим да по сма трам се бе као ни шта.“ Та ми је 
би ла за бав на јер, зна те, „ни шта“ је, су де ћи пре ма тој ди сци пли ни, не што до бро, али су-
де ћи по мом од го ју, Фрој ду и ди на ми ци по ро ди це, „ни шта“ је ве ли ки про блем. Та при ча 
је, да кле, о су да ру два ју ди сци пли на и јад ној гла ви у сре ди ни ко ја ка же: Ух, че кај ма ло...

УР: Да ли ми сли те да вас крат ка фор ма де ли мич но при вла чи и за то што се она мо же 
ура ди ти из ме ђу дру гих оба ве за – пре да ва ња, пре во ђе ња, по ди за ња де це, кућ них по сло ва?

ЛД: Не знам шта да ка жем. Кад сам по че ла да пи шем за и ста крат ке при че, у то вре-
ме сам има ла ве о ма мно го сло бод ног вре ме на. Ни сам има ла па ра, али ни сам за пра во 
ни по ку ша ва ла да их за ра дим. Ра ди ла сам као до мар у ку ћи – ту ђој ку ћи. Та ко да сам 
има ла ку ћу, сит на при ма ња и мно го вре ме на од ју тра до мра ка. Ни је би ло де це. Има-
ла сам вре ме на да на пи шем и цео ро ман да сам хте ла, али сам уме сто то га пи са ла 
крат ке при че. Па ипак, с дру ге стра не, мо је нај кра ће при че су на ста ле кад сам пре во-
ди ла Пру ста. Про во ди ла сам цео дан, од де сет до три, на Пру сту и пре во ди ла те ду ге, 
сло же не ре че ни це. Ни сам има ла ни ма ло вре ме на за пи са ње. Ужи ва ла сам у скла па њу 
тих ре че ни ца, али ми слим да ми је би ло по треб но и да им се ма ло од у прем та ко што 
ћу пи са ти не што ве о ма, ве о ма крат ко. Тек на слов и два-три ре да.

УР: Ка ко пре во ди тељ ка Ли ди ја Деј вис и спи са те љи ца Ли ди ја Деј вис ути чу јед на на 
дру гу?

ЛД: Не мо гу тач но да вам ка жем ка кав је ути цај пре во ђе ња на мо је пи са ње јер не 
по сто ји не ки па ра ле лан жи вот у ко јем не пре во дим. Због за ни ма ња мо је по ро ди це за 

12 “Wi fe One in Co un try” у ори ги на лу. Јед на од ка рак те ри сти ка пра вље ња бе ле шки у ен гле ском 
је сте из о ста вља ње гра ма тич ких чла но ва да би се скра тио за пи са ни са др жај. (Прим. прев.)
13 Wu Kwang, Open Mo uth Al ready a Mi sta ke. (Прим. прев.)
14 “New Year’s Re so lu tion”. (Прим. прев.)



118

дру ге кул ту ре, дру ге је зи ке, ми слим, де лом сам у ми сли ма увек у не кој дру гој зе мљи. 
Мно ги мо ји ути ца ји до ла зе из ино стран ства, на ро чи то из Евро пе, и на у чи ла сам ка ко 
да их ком би ну јем са из ра зи то аме рич ким сен зи би ли те том. Знам да ми је пре во ди лач-
ки рад про ду био по зна ва ње ен гле ског и шта мо гу да ура дим с њим јер кад сте пре во-
ди тељ ка, као што зна те, мо ра те да пре ве де те не ку од ре ђе ну ре че ни цу – не мо же те је 
из бе ћи – и он да мо ра те да раз ми сли те о свим мо гу ћим на чи ни ма на ко је то мо же те 
ура ди ти на вла сти том је зи ку. То је сјај на ди сци пли на.

Ка ко мо је пи са ње ути че на мо је пре во де? Ни кад не на ме ћем вла сти ти стил у тек сту 
ко ји пре во дим. То би би ло го то во мо рал но или етич ки не при хва тљи во. Код пре во ђе-
ња ужи вам у то ме да у пот пу но сти уђем у гла ву, у стил, тог дру гог пи сца – да бу дем ту 
и да пи шем на ен гле ском на на чин ко ји ће би ти што бли жи на чи ну на ко ји је књи га 
на пи са на у ори ги на лу.

УР: Да ли осе ћа те од ре ђе ну срод ност с не ким од пи са ца ко је сте пре ве ли?

ЛД: Пре во ди ла сам Блан шо о ве тек сто ве јер сам ту осе ти ла не ку срод ност. До па-
да ло ми се што ни је пре тен ци о зан и ка ко ду бо ко ана ли зи ра не ки ма ли, та јан стве ни 
тре ну так оп ште ња ме ђу љу ди ма – или из ме ђу ап страк ци ја пре ма ко ји ма се он од но сио 
као пре ма ли ко ви ма. До па да ло ми се што му ни је би ла по треб на дра ма тич на при ча.

УР: Да ли ен гле ски има не ке по себ не осо би не у од но су на фран цу ски, на при мер, ко је 
су вам бит не кад пи ше те?

ЛД: Бит на ми је чи ње ни ца да ен гле ски има два па ра лел на во ка бу ла ра – гер ман ски 
и ла тин ски. На при мер, има мо реч un der sea, и има мо реч sub ma ri ne. Или un der gro und 
и sub ter ra nean, all-po wer ful и om ni po tent.15 Да кле, мо же мо да ме ња мо ре ги стре. Мо же-
мо ре ћи не што на ве о ма јед но ста ван, ди рек тан, ан гло сак сон ски на чин – на при мер: I 
will not do that — ту су са мо ан гло сак сон ске јед но сло жне ре чи. Или то исто мо же мо 
ре ћи на кит ња сти ји, дис тан ци ра ни ји, ап стракт ни ји, ла ти ни зо ван на чин: I pre fer not to 
per mit myself to ap pro ach such a no tion.16 Или, у па су су обич ног ан гло сак сон ског ен гле-
ског, мо же те из не на да уба ци ти реч ла тин ског по ре кла и по сти ћи сја јан ефе кат.

На рав но, и фран цу ски има сво је фан та стич не аду те. При ме ра ра ди, мо же те офор-
ми ти сло же не и еле гант не кон струк ци је по мо ћу ре чи dont, у зна че њу „од ко јег“, „у 
ко јем“, „о ко јем“, „о ко ме“. Схва ти ла сам да је ве о ма те шко на пра ви ти екви ва лен те 
кон струк ци је у ен гле ском кад сам пре во ди ла Пру ста – ни кад не зву че та ко теч но као 
на фран цу ском. У фран цу ском има мно го то га што мо же те син так сич ки ура ди ти, а што 
не мо же те у ен гле ском.

УР: Не ко је ре као да ва ши ли ко ви че сто зву че као ин те ли гент ни стран ци ко ји су 
на у чи ли да го во ре пра вил но, али ни су овла да ли ко ло кви ја ли зми ма, што има ефе кат 
из не на ђе ња, ко мич но сти и от кро ве ња. Да ли сте све сни то га кад пи ше те?

15 Зна че ње ових па ро ва ре дом је: под вод ни; под зем ни; све мо ћан. (Прим. прев.) 
16 Пр ва ре че ни ца би се мо гла пре ве сти као: „Не ћу то да ура дим“, а дру га као „Ра ди је бих се су здр-
жа ла од при сту па том пи та њу.“ (Прим. прев.)
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ЛД: Сва ка ко не те жим то ме, али сам све сна да го во рим при лич но стан дар дан ен-
гле ски. Та ко при чам и та ко пи шем. Је сам на пи са ла јед ну при чу ко ја је све сно би ла 
пу на слен га. Зва ла се „Са ста нак“.17 За сно ва на је на ствар ном са стан ку ко ји је био не ка 
вр ста раз го во ра за по сао. На ра тор ка др жи кра так мо но лог о то ме ка ко јој је би ло те-
шко и ка ко би во ле ла да је ње на ста ра мај ка би ла с њом да пре би је осо бу ко ја је во ди ла 
раз го вор. По ми сли ла сам да је то тре ну так кад тре ба да ис ко ри стим сленг у ве ли кој 
ме ри. По што не ко ри стим сленг при род но, од лу чи ла сам да по гле дам не ки ста ри реч-
ник слен га ко ји сам има ла. На кра ју сам ис ко ри сти ла мно ге сленг од ред ни це ко је су 
за ста ре ле или су из бри тан ског ен гле ског. На кон цу при че, са го вор ни ку го во рим да 
је „до са дан као про лив“ и „да то ни пас с ма слом не би по јео“! То је би ло сме шно. 

УР: Већ је ис ти ца но да су ва ши пре во ди ве о ма пре ци зни, да су из у зет но чи сти и да 
– опет – има ју од ре ђен стра ни при звук. Да ли је мо гу ће да ипак оста вља те не ки лич ни 
пе чат на сво јим пре во ди ма?

ЛД: То сва ка ко не бих ра ди ла на мер но – ни кад, ни кад, ни кад. Кад пре во дим Пру ста, 
по ку ша вам да бу дем Пруст на ен гле ском. Ако упо ре дим ра ни ји пре вод де ла У Сва но-
вом кра ју ко ји је ура дио Скот Мон криф, са свим ње го вим укра си ма, и свој пре вод исте 
књи ге, је сте, мој пре вод је јед но став ни ји. Али и Пруст је. Пре вод Ско та Мон кри фа је 
пре те ра ни ји, кит ња сти ји. Ја по ку ша вам да се скло ним и пу стим да се Пру стов стил 
ви ди на ен гле ском. Ако то љу ди при ме те – да је Пруст чи сти ји и ја сни ји у мом пре во ду 
– он да то ни је због мог сти ла, већ за то што сам вер ни ја ње го вом сти лу од прет ход ног 
пре во ди о ца. Пруст, на при мер, ка же „улаз у Под зем ни свет“. То је оби чан фран цу ски 
и та ко сам то и пре ве ла. Скот Мон криф пи ше „че љу сти Па кла“ и та ко уво ди ме та фо ру 
ко ја ни је Пру сто ва.

Има ту, ме ђу тим, и не што што ма ње мо гу да кон тро ли шем. Све ви ше ми слим да 
сва ко од нас, као пи сац, има оми ље ни реч ник. Та ко да, чак иа ко по ку ша вам да оста нем 
ве о ма вер на Пру сто вој син так си, мој из бор ре чи мо же да од ра зи мо је лич не скло но-
сти. Ако Пруст ка же en trée, ти мо жеш ре ћи en tran ce, али мо жеш ре ћи и way in to – улаз 
у па као. То ни је не до пу сти ва оп ци ја у сми слу из бо ра. У том сми слу, твој стил до ла зи 
до из ра жа ја. 

УР: Иза бра ли сте да ко ри сти те реч cog na te – ен гле ску реч ко ја је ети мо ло шки бли-
ска фран цу ској.

ЛД: Је сам, че сто ко ри стим ту реч и код Пру ста и код Фло бе ра иа ко се она у ен гле-
ском ко ри сти мо жда у не што фор мал ни јем кон тек сту. У ства ри, кад пре во дим, мој 
ен гле ски је ве ро ват но не што фор мал ни ји од мог при род ног из бо ра ре чи – што се 
ко си с оним што сам упра во ре кла о оми ље ном во ка бу ла ру. Да бих би ла што вер ни ја 
фран цу ском, ве ро ват но ко ри стим ви ше ре чи ла тин ског по ре кла не го што бих то ра ди-
ла кад пи шем. Да кле, ком пли ко ва но је то. Али ако љу ди мо гу да иш чи та ју мо је пре во де 

17 “The Me e ting”. (Прим. прев.)
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Пру ста, Фло бе ра и хо ланд ског пи сца А. Л. Шнеј дер са и чу ју не што слич но у сви ма 
њи ма, он да мо жда и без све сне на ме ре де ло ми це на ме ћем свој стил. 

УР: Кад пи ше те, при ме ти ла сам, ни сте ве ли ки љу би тељ ме та фо ра.

ЛД: Не ко ри стим ме та фо ре? Не из бе га вам их све сно, као ни по ре ђе ња, кад их већ 
по ми ње мо. Ако се не по ја ве у мом тек сту, то је ве ро ват но за то што ми је то о че му 
пи шем до вољ но упе ча тљи во да не мо рам да га по ре дим с не чим дру гим. Мо жда не 
же лим да уво дим не ки пот пу но раз ли чит свет или раз ли чи ту сли ку. При ме ра ра ди, у 
слу ча ју ку ку ру зног бра шна ко је пра ви ка пљи це због кон ден за ци је, мо гла сам ре ћи: 
„по пут ма лих бра да ви ца на дну та њи ра“, али он да бих уве ла бра да ви це у при чу. Или 
ка пи ро се „као ка пљи це ро се“ – али он да уво диш при род ни кра јо лик. Ако из бе га вам 
ме та фо ре и ако мо рам да раз ми слим за што, мо жда је то за то што не же лим да скре ћем 
па жњу с оног на шта се кон цен три шем, а ме та фо ра то од мах чи ни. Она уво ди не ку 
пот пу но дру гу, чак не по ве за ну, сли ку и свет. И мо же да има ди ван ефе кат, али мо жда 
ја не же лим да на пу стим при зор то га што опи су јем.

УР: Не ко ри сти те сим бо ле у сво јим при ча ма, је ли та ко?

ЛД: Не, уоп ште не раз ми шљам на сим бо лич ки на чин. 

УР: Ка кве сте књи ге нај ви ше чи та ли кад сте би ли ма ли?

ЛД: Од не дав но ра дим на про јек ту у ве зи са јед ном деч јом књи гом ко ја се зо ве Боб, 
син бит ке, о пси ма.18 Та књи га ме је ду бо ко до та кла, али има још мно го њих ко је бих 
мо гла по ме ну ти. Не ке су и да нас ве о ма по зна те, на при мер Тај ни врт, Лав, ве шти ца 
и ор ман или Хо бит. Дру ге мо жда ни су та ко по зна те у Евро пи, као што је ро ман Јед но-
го дац,19 о де ча ку и ла не ту ко је он при сво ји. Ми слим да су нај сна жни ји ути сак на ме не 
оста ви ле или оне ко је су ме до та кле због не ког људ ског кон флик та, тра ге ди је, ту ге, 
ко ји се по не кад раз ре ше, а по не кад не, или оне, по пут Хо би та, ко је јед но став но гра-
де та ко ма ги чан и уве р љив дру ги свет у ко ји сам пот пу но ура ња ла иа ко ми је би ло 
ја сно да чак и те при че у пот пу но сти за ви се од фан та зи је и да „дру ги свет“ умно го ме 
под ра зу ме ва сло же не ли ко ве. У књи зи Лав, ве шти ца и ор ман по сто ји че тво ро де це 
ко ји се по ја вљу ју у сва кој на ред ној књи зи, а њи хо ви ли ко ви су ве о ма ва жни за при чу. 
То ни су срећ не при че, те нај у пе ча тљи ви је, али пру жа ју тре нут ке сре ће и за до вољ ства 
или са др же та кве еле мен те. 

УР: Шта сте чи та ли док сте од ра ста ли?

18 Ра ди се о књи зи Owd Bob: The Grey Dog of Ken mu ir ен гле ског ау то ра Ал фре да Оли ван та, у Аме ри-
ци по зна тој под на сло вом Bob, Son of Bat tle. Та ве о ма по пу лар на књи га пр ви пут је об ја вље на 1898. 
(Прим. прев.)
19 Mar jo rie Kin nan Raw lings, The Year ling, 1938. (Прим. прев.)
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ЛД: Мно го сам чи та ла за шко лу. Во ле ла сам да пом но иш чи та вам по е зи ју Ро бер та 
Фро ста. Из у зет но ми је при ја ло да чи там На бо ко вље ве та ко зва не ма ње ро ма не, по пут 
Пни на. Ве ли ки ути сак на ме не је оста ви ла књи га Сла ви мо чу ве не љу де Џеј мса Еј џи ја.20 
Реч је о ве о ма екс цен трич ном де лу, али и див но на пи са ном, ве о ма де таљ ном. То ми 
је би ла ва жна књи га.

УР: По ме ну ли сте да сте на пи са ли при чу кад вам је би ло два на ест го ди на. Је сте ли 
од у век пи са ли?

ЛД: Ви ше се се ћам да сам чи та ла не го пи са ла. Од де се те до пет на е сте го ди не ишла 
сам у шко лу у Њу јор ку и та шко ла је има ла по себ ну би бли о те ку за ни же раз ре де. Та 
би бли о те ка је би ла баш она ква ка кве во лим – мрач на, са по ли ца ма на сред про сто ри-
је и зи до ви ма пре кри ве ним по ли ца ма са клу па ма у про зо ри ма где си мо гла да се 
шћу ћу риш на ја сту че ту. Све по ли це су би ле пу не књи га ко је де ца же ле да чи та ју. Би ла 
сам као у ра ју, три го ди не. Али за тим, на по чет ку школ ске го ди не у осмом раз ре ду, 
оти шла сам у би бли о те ку сва срећ на и спрем на да се ба цим на чи та ње, а та мо су ми 
ре кли: „Не, осма ци не мо гу у ову би бли о те ку. За њих је би бли о те ка за ви ше раз ре де.“ 
И та ко сам би ла ис те ра на из тог Рај ског вр та. Би бли о те ка за ви ше раз ре де је има ла 
мно го ви ше при руч ни ка, све га што би би бли о те ка за де вој ке тре ба ло да има, кад раз-
ми слиш, ен ци кло пе ди је и рад ни сто ло ви, ја ко осве тље ње. У то вре ме ни је би ло ра чу-
на ра, али ни је то би ла она мрач на ја зби на где си ишла да чи таш и чи таш, и се ћам се 
да сам би ла све сна, ве о ма ја сно, да мо рам да од ра стем и бу дем не што или ра дим 
не што, кад сам је ди но же ле ла да чи там. Же ле ла сам да од ра стем и бу дем чи та тељ ка, 
са мо не ко ко чи та. Чак сам и тад зна ла да то ни је по сао.

Елем, да вам од го во рим на пи та ње, пи са ла сам школ ске за дат ке, али ни сам то ли ко 
пи са ла не што сво је. Сви ра ла сам кла вир и чи та ла пар ти ту ре за се бе. Вр ло ра до сам 
сви ра ла кла вир за се бе. Стра сно бих се за љу би ла у од ре ђе не му зич ке ко ма де, па сам 
ку по ва ла пар ти ту ре да бих их пра ти ла док слу шам сни мак. А у шко ли, да, мо ра ли смо 
да пи ше мо мно го са ста ва. Још имам не ке са ста ве ко је ми је на став ни ца вра ти ла кад 
сам има ла два на ест го ди на, с ис прав ка ма ве о ма па жљи во ис пи сним цр ве ном бо јом. 
Сту пи ла сам у кон такт с њом пре се дам или осам го ди на. Отад смо се ви де ле не ко ли-
ко пу та. Она је сјај на чи та тељ ка и про чи та ла је мој пре вод Пру ста. Дра го ми је што је 
ње но те мељ но пре да ва ње по ло жи ло те мељ за мој те ме љан рад, го ди на ма ка сни је, на 
пре во ду Пру ста, ко ји је он да њој по мо гао кад је чи та ла фран цу ску вер зи ју. Во лим ту 
раз ме ну, то што је она учи ла не ког ко је он да њој по мо гао у не че му што је хте ла да ра ди.

УР: Ва ша мај ка је пи са ла при че, а отац кри ти ку. Да ли ми сли те да сте би ли пред о-
дре ђе ни за пи са ње због то га?

ЛД: Ни су у пи та њу са мо мо ји ро ди те љи. Сви њи хо ви при ја те љи, прак тич но, би ли 
су пи сци или же не или му же ви пи са ца или про фе со ра. Чак иа ко ни мо ја се стра ни мој 
брат ни су по ста ли пи сци, умно го ме се под ра зу ме ва ло да је то по сао ко јим се не ко 

20 Ja mes Agee, Let Us Now Pra i se Fa mo us Men, 1941. (Прим. прев.)



мо же ба ви ти у жи во ту. Мо жда ми је то да ло са мо по у зда ње, то што сам се ро ди ла у 
та квом све ту. Ни кад ни сам осе ћа ла по тре бу да про из во дим, про из во дим, про из во дим. 
И пи шем за то што ме не не што за ни ма. Ако ме не што за ни ма, би ло да је реч о де лу 
је зи ка, по ро дич ном од но су или кра ви, он да пи шем о то ме. Ни кад не до но сим суд уна-
пред. Ни кад се не пи там да ли је не што вред но пи са ња.

УР: Је сте ли ви ђа ли ро ди те ље ка ко пи шу код ку ће?

ЛД: Жи ве ли смо бли зу Уни вер зи те та Ко лум би ја, па је отац мно го ра дио у свом ка би-
не ту. Ма ма је ра ди ла код ку ће док сам ја би ла у шко ли. Сва ка ко сам би ла све сна њи хо вог 
пи са ња јер кад би мај ка на пи са ла при чу или отац књи гу, оно дру го би је про чи та ло и 
пр о ко мен та ри са ло пре не го што је по ша љу из да ва чу. До бро се се ћам на пе то сти у ку ћи 
кад би чи та ли тек сто ве јед но дру гом. „Пст, та та чи та мо ју при чу.“ „Мај ка чи та мој при каз, 
не мој да јој сме таш.“ Кад сам по че ла да ша љем при че за из да ва ње, прет по ста вљам да 
сам не где на па ме ти има ла при мер сво јих ро ди те ља – на пи шеш при чу, за вр шиш је, 
по ка жеш при ја те љу, по пра виш што бо ље мо жеш и по ша љеш у ча со пис.

УР: Је сте ли икад уче ство ва ли у њи хо вим раз го во ри ма о њи хо вом пи са њу?

ЛД: Не се ћам се да су ми по ка зи ва ли шта ра де кад сам би ла ма ла. Ка сни је, на рав но, 
је су. И ја сам њи ма по ка зи ва ла сво је тек сто ве. Се ћам се не ке при че ко ју сам на пи са ла 
на ко ле џу у ко јој је би ла јед на не та ко до бра мај ка. Да ла сам је сво јој мај ци да је про-
чи та и про ко мен та ри ше. То ми је сад ве о ма дир љи во кад се се тим. Иа ко је у тој при чи 
дат ни ма ло ла скав при каз мај ке ко ја је би ла на лик њој, она је са мо на пи са ла не што 
као: „Рас ту жи ло ме је што сам про чи та ла опис ове мај ке“ и на пи са ла још „овај део је 
до бар“ и „овај би тре ба ло мо жда до ра ди ти“ и та ко да ље.

Оста вља ли смо јед ни дру ги ма по ру ке кад до ђе до по ро дич них сва ђа. Ми слим да 
је то би ла мај чи на иде ја, да све ста ви мо на па пир или да га та ко ар ти ку ли ше мо јер 
ви дим ка ко су се на ши раз ли чи ти ру ко пи си ба ви ли тим про бле ми ма, ма ка кви да су 
би ли. Сма тра ла сам да је гро зно то што се ра ди у мо јој по ро ди ци. Јер је пи са ње... О, 
текст би вр цао од емо ци ја. И сад имам по ру ке ко је ми је мај ка оста вља ла. У ства ри, 
во ди ле смо ма ли ди ја лог.

УР: Од у век сам се ди ви ла на чи ну на ко ји ва ше при че по ку ша ва ју да до те ра ју емо ци је 
у ред.

ЛД: То је ваљ да део по ро дич ног од го ја – дај да то ре ши мо. Ево ка ко се ја осе ћам, 
ре ци ми ка ко се ти осе ћаш. Та ко се ре ша ва ју не ке емо тив не си ту а ци је, а то се де фи-
ни тив но до га ђа ло у на шој ку ћи. Али јед но став но кад на ле тим на те ду ге мај чи не по-
ру ке, об у зме ме ту га.

Има ли смо и је дан ра до сни ји вид пи са ња ко ји је био део по ро дич не тра ди ци је. За 
Бо жић би смо, за сва ки по клон ко ји да је мо, пи са ли крат ке, ху мо ри стич ке пе сме од 
че ти ри-пе т сти хо ва о том по кло ну. Мо ји ро ди те љи су би ли ве о ма до бри у то ме, обо-
је. Ја баш и ни сам, али сам се тру ди ла.
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УР: Је сте ли би ра ли кур се ве пи са ња на ко ле џу? Се ћа те ли се пр вих при ча ко је сте 
на пи са ли као од ра сла осо ба?

ЛД: Не кад сам ми сли ла ка ко ни сам по ха ђа ла ни је дан курс пи са ња на ко ле џу – да 
сте ме пи та ли, ре кла бих да ни сам чак ни зна ла да су по сто ја ли – али је су, и је сам би-
ла на јед ном, на по след њој го ди ни. Та ко ђе сам би ла на лет њем кур су Грејс Пеј ли. Али 
сам пи са ла и дру ге при че на ко ле џу, за се бе. Кад ми је брат оти шао у вој ску, на пи са ла 
сам при лич но тра ди ци о нал ну при чу о де вој ци и ње ном ста ри јем бра ту. Он од ла зи у 
вој ску, а она га пра ти до ме тр оа, не што та ко, и он да му го во ри да ће јој би ти те шко 
код ку ће јер он не ће би ти ту, а она ће би ти са ма с ро ди те љи ма. И на пи са ла сам при чу 
о сво јој про фе сор ки кла ви ра. При лич но сам си гур на да је то би ло на пр вој или дру гој 
го ди ни сту ди ја јер се се ћам да сам тад ишла на ча со ве кла ви ра и кри ла то од ро ди те-
ља. Ваљ да сам ми сли ла ка ко тре ба да имам свој жи вот и то је био мој жи вот, да идем 
на ча со ве кла ви ра а да им не ка жем. А на кур су код Грејс Пеј ли, кад сам има ла де вет-
на ест го ди на, на пи са ла сам при чу о Бу е нос Ај ре су, где сам про ве ла два ме се ца го ди-
ну да на пре то га. У њој се ви ди ути цај Хе мин гве ја, за чу до. Мо жда де лом и за то што је 
сме ште на у ино стран ству и ли ко ви по ма ло го во ре шпан ски, али и опи си су би ли хе мин-
гве јев ски. Та при ча је би ла вр ло до бра. Чак сам је и об ја ви ла на ин тер не ту пре не ко-
ли ко го ди на. Али све док ни сам са свим за вр ши ла шко ло ва ње, ни сам би ла си гур на да 
ли их пи шем за се бе или за то што ме то за ни ма, а не за не ки курс на ко ле џу. 

УР: Да ли вам је Грејс Пеј ли би ла ва жна спи са те љи ца? Је сте ли не што на ро чи то 
на у чи ли од ње?

ЛД: Из у зет но сам во ле ла ње не при че и она је ду го би ла је дан од рет ких са вре ме-
них пи са ца – ми слим жи вих – ко је сам чи та ла и ди ви ла им се. Нај ви ше сам се ди ви ла 
ње ном ху мо ру и ње ној еко но мич но сти, ње ном ре а ли зму, ње ном кон вер за ци о ном 
сти лу, као и, у ствар но сти, при о ри те ту ко ји је при да ва ла по ли тич ком ак ти ви зму. Не 
се ћам се ипак баш нај бо ље те ра ди о ни це – би ла је ве о ма ти ха та мо, на та бли.

УР: Шта ми сли те шта се про ме ни ло у ва шем про це су пи са ња то ком го ди на?

ЛД: Па, те шко је од го во ри ти на то пи та ње јер су се ти по ви при ча ко је пи шем то ли-
ко про ме ни ли. Про цес се ме ња с вр стом при че ко ју пи шем. Кад сам би ла мла да, ни кад 
не бих узе ла, ре ци мо, на ђе ни пред мет и об ли ко ва ла га и про ме ни ла у вла сти ту при чу, 
што сад ра дим. Он да је би ло мно го те же, де лом и за то што сам би ла но ва у то ме. Ни сам 
има ла го ди не прак се иза се бе.

Исто та ко, кад си мла да, нај ва жни је је то што же лиш да бу деш спи са те љи ца, же лиш 
да пи шеш не што. Не ву че те не ка од ре ђе на ствар да пи шеш о њој. Он да мо раш да 
раз ми шљаш о че му мо жеш да пи шеш и он да по гле даш око се бе. Ве ро ват но сам за то 
пи са ла по ро дич не при че или при чу о про фе сор ки кла ви ра. Сад је обр ну то и та ко је 
већ ду го – гра ђа ко му ни ци ра са мном и ја од го ва рам на њу. 

УР: На пи са ли сте са мо је дан ро ман. За то што не ма пра вог ма те ри ја ла?
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ЛД: О сва ком чла ну сво је по ро ди це мо гла бих да на пи шем от при ли ке цео ро ман. 
По вре ме но сам по чи ња ла да пи шем о чла но ви ма по ро ди це и пре ки да ла јер је де ло-
ва ло да не ма кра ја, то ис ку ство це ле по ро ди це или ис ку ство јед ног ње ног чла на, мај-
ке, оца, се стре, бра та. То ли ко је успо ме на, то ли ко осе ћа ња, да не же лим ни да поч нем. 
Тра ја ло би ве о ма ду го. На рав но да има фор ми ро ма на у ко ји ма бих во ле ла да се оку шам 
– при ме ра ра ди, ро ма ни ка кве су пи са ли Зе балд, Ханд ке или Бер нхард – али ни сам 
на пи са ла ви ше од јед ног ро ма на због на чи на на ко ји ра дим. Увек ми се по ја вљу је не-
што дру го, не ки кра ћи спи са тељ ски или пре во ди лач ки ра до ви.

УР: Жи ве ли сте три го ди не у Фран цу ској то ком се дам де се тих. Да ли ми сли те да су 
фран цу ски ро ма ни из пе де се тих, та ко зва ни no u ve au ro man, ути ца ли на ва ше ства-
ра ла штво?

ЛД: На ко ле џу сам иза бра ла курс о прав цу no u ve au ro man, кон крет но о Ро бу Гри јеу 
и Ми ше лу Би то ру. Би то ров ро ман Сте пе ни21 оста вио је сна жан ути сак на ме не. У ње-
му се ра ди о шко ли и учи о ни ци. На ро чи то ми се до па ла по мна па жња по све ће на де-
та љи ма у тој књи зи. Бу ду ћи да сам жи ве ла у Фран цу ској, по ми сли ли би сте да сам сва 
срећ на упо зна ла све са вре ме не пи сце и уро ни ла у њих. Али ни сам. Не ко вре ме сам 
во ле ла да чи там књи ге из Се ри је но ар – на ро чи то аме рич ке кри ми на ли стич ке ро ма-
не на фран цу ском. То су би ле пр ве књи ге у ко ји ма бих за бо ра ви ла да чи там на стра ном 
је зи ку. То је би ло до бро да бих се ла год ни је слу жи ла фран цу ским. Али мој при мар ни 
циљ је био да ра дим на свом пи са њу, па сам за то чи та ла књи ге на ен гле ском.

УР: Ако вас no u ve au ro man ни је под ста као, шта вас је на гна ло да по же ли те да пи-
ше те при че на не ки дру ги на чин?

ЛД: За што ни сам на ста ви ла да пи шем тра ди ци о нал не крат ке при че као мо ја мај ка? 
За што ни сам би ла за до вољ на ти ме? Не знам. Увек сам би ла при лич но бун тов но де те. 
Јед ном сам по бе гла из шко ле, ре дов но ни сам слу ша ла ро ди те ље и слич но. Мо жда је 
то што сам би ла бун тов на – и твр до гла ва – има ло не ке ве зе с мо јим ка сни јим спи са-
тељ ским раз во јем. Уви де ла сам да ми је тра ди ци о нал на фор ма при че ве о ма ску че на, 
да ме огра ни ча ва. Ни је ми се до па да ло да та ко ра дим. Он да сам чи та ла при че аме рич-
ког пе сни ка Ра се ла Ед со на. Он их је на зи вао пе сма ма, али ја се не бих с тим сло жи ла. 
То су крат ке, би зар не при по ве сти, ап сурд не и чуд не, и од јед ном сам схва ти ла да бих 
мо гла да по ку шам та ко не што и да ће то би ти вр ло за бав но. Ра до сам про ба ла не што 
но во. И отад ви ше ни сам осе ћа ла ни ка кав при ти сак да пи шем би ло шта тра ди ци о нал-
но. Тај тре ну так ја сно бе ле жим у је сен 1973. Има ла сам два де сет шест го ди на. Мо жда, 
кад се освр нем на свој жи вот, све зву чи ма ло јед но став ни је не го што је за и ста би ло. 
Ипак, рев но сно сам во ди ла днев ник у то вре ме, та ко да знам. Би ла је то те шка бор ба, 
али је би ла уз бу дљи ва. 

УР: Је сте ли ствар но по бе гли из шко ле?

21 Mic hel Bu tor, De gre es, 1960. (Прим. прев.)



ЛД: Је сам. Има ла сам пет на ест го ди на и чи та ла То роа. По не ле су ме иде је из Вал-
де на, због че га сам за пра во и по бе гла из шко ле с ран цем пу ним књи жи ца са Шек спи-
ро вим де ли ма. Ми сли ла сам да ћу жи ве ти у шу ми и чи та ти Шек спи ра. Не знам шта сам 
пла ни ра ла да је дем. Кре ну ла сам кад су све тла по га ше на и то ау то-пу тем. 

УР: До кле сте сти гли?

ЛД: До се ла у бли зи ни шко ле. Око че ти ри и по ки ло ме тра пе шке. Он да ме је за у-
ста вио по ли циј ски ау то. По ку ша ла сам да их убе дим да пе ша чим због шко ле. На рав но, 
вра ти ли су ме у дом. Ни сам ви ше по ку ша ва ла да бе жим.

За пра во, то и ни је баш тач но. От при ли ке го ди ну по сле то га, твр ди ла сам да идем 
ку ћи на ви кенд во зом из Братлбо роа до Њу јор ка, али сам уме сто то га ухва ти ла воз у 
са свим дру гом сме ру и са ма про ве ла ви кенд у Мон тре а лу, од се ла сам у сме шта ју Ор-
га ни за ци је мла дих хри шћан ки и фо то гра фи са ла уна о ко ло.

УР: Шта ми сли те, да ли вас је ра но му зич ко вас пи та ње об ли ко ва ло као спи са тељ ку?

ЛД: И те ка ко, иа ко ми то ни је би ло ја сно до пре не ко ли ко го ди на. Као пр во, пред-
ме ти из му зич ке те о ри је ко је сам има ла у сред њој шко ли на гла ша ва ли су струк ту ру 
му зич ког ко ма да. У књи жев но сти се не до би ја та кво упут ство. Од но сно, ни је та ко жи-
во пи сно, или бар ме ни ни је би ло. Ре ци мо да ра диш на ча су не ку Че хо вље ву при по-
вет ку. Про фе сор ће ти мо жда при ча ти о ње ној струк ту ри – по чет ку, кра ју, сре ди ни, 
те ма ма ко је се по на вља ју – али на ча су му зич ке те о ри је, про фе сор пу шта му зич ки 
ко мад, слу шаш га, а он ви че за то вре ме. Ево га мост, сад је до ми нан та, сад се вра ћа у 
то ни ку. Све је ве о ма не по сред но. Про шла сам мно го та квих пре да ва ња и ве о ма мно-
го ве жба ла слух. На ро чи то кад сам сви ра ла ви о ли ну, али и кла вир, и кад сам би ла члан 
пе вач ких гру па и са ста ва ко ји су из во ди ли ма дри га ле. Увек сам са мо слу ша ла, слу ша ла 
и слу ша ла. Да ли је ви о ли на на шти ма на? Ми слим да ми је то по мо гло да па жљи ви је 
слу шам љу де, ка ко го во ре, њи хо ву ин то на ци ју, рас по ло же ње, на осно ву зву ка њи хо вог 
гла са. И уоп ште да обра ћам ви ше па жњу. Ако ти про фе сор го во ри: Ско ро је на шти ма-
на, али ма ло је ви со ко, или ма ло је ни ско, он да мо раш да слу шаш још пом ни је.

Мо жда и на дру ге на чи не. Ни сам о то ме ра ни је раз ми шља ла, али је дан од мо јих 
оми ље них ком по зи то ра од у век је био Бах, и да нас је. Се ти мо се фу га. Оне има ју из у-
зет но ум ну струк ту ру, го то во ма те ма тич ку. А опет су и ве о ма емо тив не. Да кле, уну тар 
те из ра зи то ма те ма тич ке и из ра зи то ди сци пли но ва не струк ту ре, по сто ји и сна жан 
емо тив ни пе чат. 

УР: Да ли је та тен зи ја из ме ђу ре да и емо ци је оно што се ви ше ви ди у ва шим ра ним 
де ли ма?

ЛД: Би ло би су ви ше цр но-бе ло ре ћи да су се мо је при че у ра ним го ди на ма ба ви ле 
ис кљу чи во по ку ша јем да се емо ци је до ве ду у ред. Не ке је су. Не ке су би ле на лик ба сна-
ма, ма ли ми то ви и фан та зи је ко је ни су има ле ни ка кве ве зе с по ро ди цом или ве за ма. 
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И већ вр ло ра но, у ду гој при чи под на зи вом „Пу то ва ње лор да Рој сто на“,22 ко ри сти ла 
сам ма те ри јал из пи са ма. Али опет, по сто ји не ка вр ста про гре си је. Јер чо век се умо ри 
по сле из ве сног вре ме на од по ку ша ја да схва ти емо ци је и од но се. Свет је та ко пун 
све га дру гог. У тој но вој књи зи, где из ми шљам при че из Фло бе ро вих пи са ма или ту ђих 
сно ва, сна жно ме је до та кла ле по та са мог пи са ња. Ле по та ре че ни це у пи са њу дру ге 
осо бе. Или ле по та ве о ма јед но став не ре че ни це кад ми не ко при ча сан. Та ко да ви ше 
ужи вам у са мом ма те ри ја лу не го што га об ли ку јем да ми по слу жи у не ку свр ху. Пи са-
ње не кад не са др жи ни шта кит ња сто, али то ми се до па да. Јед но став ност.

УР: Мо же мо ли ма ло пом ни је да раз мо три мо још јед ну при чу – „Гла ва, ср це“.

Ср це пла че.
Гла ва би да по мог не ср цу.
Гла ва об ја сни ср цу ка ко ства ри сто је, још јед ном:
Из гу би ћеш оне ко је во лиш. Сви ће они да не ста ну. Али не ста ће и зе мља, јед ног да на.
Ср це се осе ти бо ље, по том.
Али ре чи из гла ве не оста ју ду го у уши ма ср ца.
Ср цу је све ово та ко но во.
Же лим да ми се они вра те, ка же ср це.
Гла ва је све што ср це има.
По мо зи, гла во. По мо зи ср цу.23

ЛД: То је при ча о ту зи. Кад сам по ку ша ла да из ра зим ту кон крет ну ту гу, же ле ла сам 
пе сму. Не „при чу“, не го вор, већ ту де сти ла ци ју. Ту те шко ћу го во ра, го то во. Али ја се бе 
не сма трам пе сни ки њом, па ми је би ло те шко да сед нем и на пи шем пе сму. Би ло је 
ве о ма ин тим но и лич но. Чуд но је ка ко сад мо гу да при чам о то ме – у то вре ме, иа ко 
сам же ле ла да је на пи шем и же ле ла да бу де до бра и за вр ше на, ни сам има ла ни ка кву 
на ме ру да је об ја вим или да је пу стим у свет. На пи са ла сам је и за вр ши ла и сре ди ла, а 
он да оста ви ла у стра ну. Тек го ди на ма ка сни је осе ти ла сам да сам се до вољ но дис тан-
ци ра ла и да мо гу до зво ли ти да не што та ко лич но по ста не јав но. Она по ти че из ан гло-
сак сон ске ли те ра ту ре и од ен гле ског пе сни ка Џе рар да Ман ли ја Хоп кин са, ко ји је и 
сам био под сна жним ути ца јем ан гло сак сон ске књи жев но сти. Сва та али те ра ци ја – help, 

22 “Lord Royston’s To ur”. (Прим. прев.)
23 На ве де но пре ма: Л. Деј вис, „Гла ва, ср це“, прев. Ари ја на Бо жо вић, По ља, бр. 470, стр. 156. При ча 
у ори ги на лу гла си ова ко:
He a rt we eps.
Head tri es to help he art.
Head tells he art how it is, again:
You will lo se the ones you lo ve. They will all go. But even the earth will go, so me day.
He a rt fe els bet ter, then.
But the words of head do not re main long in the ears of he art.
He art is so new to this.
I want them back, says he art.
Head is all he art has.
Help, head. Help he art. (Прим. прев.)

126



head, he art – то је из ан гло сак сон ске по е зи је. Па он да тај во ка бу лар. Re main је ла тин-
ског по ре кла, али све дру ге ре чи су ан гло сак сон ског. Ве о ма су јед но став не. Го то во све 
су јед но сло жне. По мом ми шље њу, та јед но став ност во ка бу ла ра, то по на вља ње, та 
али те ра ци ја, бли же се нај о снов ни јим и нај те жим емо ци ја ма. Не ма ни ка квог кит ња стог 
је зи ка по врх њих. Ако то мо жеш да ура диш а да не зву чиш не ин те ли гент но, он да је то 
ве о ма моћ но. Имам јед ну ра ни ју вер зи ју ко ја је би ла ма ло ви ше раз го вор на, а то ни је 
би ло еко но мич но. Ми слим да је по чи ња ла са „Ср це је уз не ми ре но“ или „Ср цу ово по-
ма ло те шко па да“. Би ла је ду жа и на ра тив ни ја. Он да сам то све ла на „Ср це пла че“. По-
след ња ре ви зи ја је би ла ве о ма јед но став на. По след ње две ре че ни це су ишле от при ли-
ке ова ко: „По мо зи, гла во. По мо зи, ср це. Ти си све што ср це има.“ И ни су ми се до па ле. 
Ни су ми се до па ле, али ни сам зна ла шта да ра дим с тим кра јем. Он да сам схва ти ла да 
мо гу да обр нем ре до след ре че ни ца, из у зев што се не обра ћам гла ви до по след ње 
ре че ни це, па он да ре че ни ца пре ње не мо же би ти „Ти си све што ср це има“. Мо ра да 
бу де у тре ћем ли цу – „Гла ва је све што ср це има“. Што је сва ка ко бо ље. На ра тор ка се 
не обра ћа гла ви све до са мог кра ја. Он да иде тај кључ ни за рез ко ји по ка зу је ко ли ко 
је ва жан је дан ма ли ин тер пунк циј ски знак, ко ли ку сна гу има. Он ту озна ча ва на ред бу 
гла ви. Гла гол је у им пе ра ти ву. А он да, без за ре за, и да ље је ту им пе ра тив, али сад је 
„ср це“ ди рек тан обје кат. Тај ма ли за рез пра ви та ко ве ли ку раз ли ку.

(Са ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)
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