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КАРТОГРАФ СТАЗА ЛУИЗИЈАНЕ
Увод

У овом раз го во ру са ста нов ни цом Лу и зи ја не Мар га рет Д. Ба у ер, пи сац Тим Го тро 
рас пра вља о сво јих два де сет пет го ди на пи са ња про зе. Опи ру ћи се су ви ше јед но став-
ним обе леж ји ма ка кви су „кеј џун ско“1 и „ју жњач ко“, Го тро о во при по ве да ње от кри ва 
ин тим но раз у ме ва ње бе лач ке рад нич ке кла се с ју га Лу и зи ја не и њи хо ве кул ту ре. Го-
тро о ве ју на ке, че сто за сно ва не на ње го вом по ре клу, об ли ку је низ ис ку ста ва, од ра да 
на пар ним бро до ви ма и уче шћа у свет ским ра то ви ма до му ка услед па да про да је 
наф те де вет сто осам де се тих.

1 Ca jun (енгл.) – реч ко ја се од но си на ста нов ни ке аме рич ке др жа ве Лу и зи ја не чи је по ре кло во ди 
од фран цу ских ко ло ни ста из Ака ди је у Ка на ди, до се ље них у то под руч је у 18. ве ку. На и ме, то-
ком Сед мо го ди шњег ра та (1756–1763) ко ји је об у хва тио нај ве ћи део Евро пе и европ ских ко ло-
ни ја, на тлу Се вер не Аме ри ке до шло је до та ко зва ног Фран цу ског и ин ди јан ског ра та из ме ђу 
ко ло ни ја Бри тан ске Аме ри ке и Но ве Фран цу ске. На кон по бе де бри тан ских сна га, фран цу ско 
ста нов ни штво је про те ра но из осво је них под руч ја и ра се ље но ши ром све та: не ки су се вра ти  ли 
у Евро пу, не ки су пре бе гли на Ка ри бе, а је дан део те по пу ла ци је за вр шио је у Лу и зи ја ни, у око -
ли ни Њу Ор ле ан са. По том ци тих до се ље ни ка из 18. ве ка да нас чи не зна тан део ста нов ни штва 
у Лу и зи ја ни и не гу ју ве о ма спе ци фич ну кул ту ру с осо бе ним ди ја лек том, фол кло ром, му зи ком 
и ку хи њом ко ја се нај че шће опи су је ре чи ма из ве де ним из од ред ни це „Кеј џун“. (Прим. прев.)
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У сво јој књи зи На род име на Кеј џун (The Pe o ple Cal led Ca juns), Џејмс Дор ман при ме-
ћу је да Кеј џу ни „рет ко го во ре у сво је име“ у раз ли чи тим из во ри ма ко ји се од но се на 
њих – исто риј ским, би о граф ским или ли те рар ним – али исте те го ди не Тим Го тро из 
Лу и зи ја не об ја вљу је пр ву при чу, „Жр тво ва ње гр ли ца“, у ча со пи су Кан зас квор тер ли.2 
Ви ше од че тврт ве ка ка сни је, Го тро је об ја вио две збир ке при ча и три ро ма на, од ко јих 
је нај но ви ји Не ста ли (The Mis sing, 2009). Го тро о во име от кри ва ње го во по ре кло, а у 
ње го вој про зи чи та о ци на ла зе кеј џун ски по глед на свет. Он је по то мак фран цу ских 
ста нов ни ка Ака ди је ко ји су на се ли ли југ Лу и зи ја не по што су их Бри тан ци про те ра ли 
из Но ве Шкот ске у осам на е стом ве ку.

Упр кос зна ча ју ко ји има као пи сац ко ји је књи жев но сти до дао глас ко ји се рет ко 
чу је, Го тро се опи ре обе леж ји ма ка ква су ју жњач ки и кеј џун ски аутор. А ње го ва про за 
сва ка ко ни је огра ни че на на пер спек ти ву фран цу ских по то ма ка из Ака ди је – или ју-
жња ка. Два глав на ли ка у ње го вом дру гом ро ма ну, Чи сти на (The Cle a ring), до ла зе из 
Пен сил ва ни је. Док су глав ни ли ко ви ње го ва пре о ста ла два ро ма на, Сле де ћи пле сни 
ко рак (Next Step in Dan ce) и Не ста ли (The Mis sing), по ре клом из Ака ди је, ју на ци у ње го-
вим при ча ма че шће по ти чу из рад нич ког окру же ња не го што их је мо гу ће од ре ди ти 
као Кеј џу не. Го тро о ви про та го ни сти су пре те жно бе ли рад ни ци с ју га Лу и зи ја не, ста ро-
сти из ме ђу мла ди ћа од два де сет и ко ју у ро ма ни ма до број них де да у по зним го ди на-
ма у при ча ма. Го тро при ча о бе ло пу тим рад ни ци ма из Лу и зи ја не – или пре при по ве да 
раз не при че о обич ним рад ни ци ма, чи ји је глас умно го ме нов у ју жњач кој књи жев но сти. 
О то ме пи шу и дру ги пи сци Го тро о ве ге не ра ци је (по пут Ла ри ја Бра у на из Ми си си пи ја 
и До ро ти Али сон из Ју жне Ка ро ли не), чи ме се су прот ста вља ју књи жев ним сте ре о ти-
пи ма о си ро ма шним бел ци ма и „бе лом ђу бре ту“ и раз гра ђу ју их.

Ти мо ти Мар тин Го тро ро ђен је 1947. у Мор ган Си ти ју у Лу и зи ја ни, као син ка пе та на 
те гља ча и унук глав ног стро ја ра јед ног пар ног бро да. Оста ли му шкар ци у ње го вој 
по ро ди ци ра ди ли су за же ле зни цу или на нафт ним плат фор ма ма, а мно ги су ужи ва ли 
да при ча ју при че.

По што је за вр шио па ро хиј ску основ ну и сред њу шко лу, Го тро од ла зи на Уни вер зи-
тет Ни колс стејт у Ти бо доу у Лу и зи ја ни, где је 1969. ди пло ми рао ен гле ски је зик. Је дан 
од Го тро о вих про фе со ра по слао је ње го ве пе сме на кон курс Ју жњач ког књи жев ног 
фе сти ва ла ко ји се одр жа вао у Нок сви лу. Пле нар ни го вор ник пе сник Џејмс Ди ки про-
чи тао је по бед нич ке пе сме, а ме ђу њи ма и Го тро о ве, и по звао га на док тор ске сту ди-
је Уни вер зи те та Ју жна Ка ро ли на. Го тро о ва ди сер та ци ја би ла је збир ка по е зи је под 
на зи вом Као ноћ ши ро ка ре ка (NightWi de Ri ver, 1972).

Го тро се вра тио у Лу и зи ја ну 1972. да пре да је на Уни вер зи те ту Ју го и сточ на Лу и зи ја на 
у Ха мон ду, ис точ но од Ба тон Ру жа и око де ве де сет ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Њу 
Ор ле ан са. Са со бом је до вео и тек вен ча ну же ну, Вин борн Ха у ел, ста нов ни цу Се вер не 
Ка ро ли не ко ју је упо знао на док тор ским сту ди ја ма. Пет го ди на по по врат ку у Лу и зи ја ну, 
при ја вио се за курс про зног пи са ња на Уни вер зи те ту Ло јо ла у Њу Ор ле ан су ко ји је др жао 
Во кер Пер си. Пер си је иза брао Го троа, за јед но с дру гим пи сци ма ко ји ће има ти успе шне 

2 Ja mes H. Dor man, The Pe o ple Cal led Ca juns: An In tro duc tion to an Et hno hi story (La fayet te: Cen ter for 
Lo u i si a na Stu di es, 1983), 36.
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ка ри је ре, по пут бу ду ће спи са те љи це Ва ле ри Мар тин и бу ду ћег глав ног уред ни ка ча-
со пи са Тајм Вол те ра Ај сак со на. На кон тог ис ку ства, Го тро је по чео да пи ше про зу.

Због ве ли ких пре да вач ких оба ве за на ма лом др жав ном уни вер зи те ту, од га ја ња 
дво ји це си но ва (Ро бер та и То ма са) и ин те ре со ва ња ван ака дем ског кон тек ста, Го тро 
је био већ у че тр де се тим кад се по ја вио пред чи та о ци ма. На кон пр ва два об ја вљи ва-
ња у књи жев ним ча со пи си ма, Го тро о ве при че при хва та ју и та кве ве ли чи не ка кве су 
Атлан тик ман тли, Хар перс и Џикју или за вр ша ва ју у ан то ло ги ја ма као што су Нај бо
ље аме рич ке при че, Но ве при че с Ју га: нај бо ље ове го ди не, те По бед нич ке при че На гра де 
О. Хен ри. Ње го ве при че су при ву кле и па жњу пи сца Бе ри ја Ха не, ко ји је по звао Го троа 
да про ве де го ди ну да на на Уни вер зи те ту Ми си си пи као ју жњач ки пи сац до бит ник 
сти пен ди је „Џон и Ре не Гри шам“, што му је омо гу ћи ло да за вр ши пр ви ро ман.

Го тро о ву пр ву књи гу, збир ку два на ест при ча, об ја ви ла је ку ћа „Сент Мар тинс прес“ 
1996, го ди ну пре пи шче вог пе де се тог ро ђен да на. Исто ме сто, исте ства ри (Sa me 
Pla ce, Sa me Things) у штам пи су на хва ли ле ко ле ге пи сци из Лу и зи ја не по пут Џеј мса Ли ја 
Бер ка, Ро бер та Оуле на Ба тле ра, Ан дреа Де бју са и Шир ли Ен Гроу, а при ка зао Њу јорк 
тајмс. Књи жев ни ча со пис Кер кус ри вјус ис та као је пи шче во „са о се ћај но раз у ме ва ње 
сен зи би ли те та рад нич ке кла се“ и упо ре дио Го троа с Фла не ри О’Ко нор. Ка то лич ки 
ча со пис Ко мон вил ве ли чао је при че из те збир ке за то што ну де „до бро до шао пре дах 
од бљу та во сти Мак Све та; оне до но се увер љи ве до ка зе о то ме да и да ље по сто је ме ста 
ко ја су да ле ко од тог ве ли ког ме ста у ко јем, све ви ше, сви жи ви мо“. А кри ти чар Норт 
аме ри кан ри вјуа при ме тио је да Го тро „зна ка ко да се скло ни из при че и оста ви ли ко-
ви ма да ура де шта тре ба... Ти ли ко ви кре ћу се све том во ђе ни ва жним мо ти вом. Ка рак-
те ри за ци ја му је брит ка и пре ци зна, уко ре ње на у ге сто ви ма, го во ру и де ли ма.“3

3 Su zan ne Ber ne, “Swam ped”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (22. сеп тем бар 1996): 16. Kir kus Re vi ews 11 
(сеп тем бар 1996): 991; Rand Ric hards Co o per, “Lo cal Co lor,” Com mon we al 8 (но вем бар 1996): 25; 
Pe rry Glas ser, “True Dirt”, North Ame ri can Re vi ew (март-април 1997): 45. 
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Го тро о ва дру га књи га, ро ман Сле де ћи пле сни ко рак (1998), та ко ђе је при ка зао Тајмс, 
а кри ти чар Ен ди Со ло мон је ука зао на ауто ров „по е тич ни спој ша ро ли ких по је ди но сти 
и ужур ба не на пе то сти“, као и на „да ро вит слух за кеј џун ски ди ја лект“. Ми су ри ри вју 
та ко ђе се ди вио Го тро о вом „не пре ва зи ђе ном слу ху за го вор ру рал них де ло ва Лу и зи-
ја не“, као и пи шче вом та лен ту за пи са ње о ма ши на ма: „Има мо пи сца ко ји мо же да 
учи ни сце ну ре мон та мо то ра јед на ко при влач ном као не ки дру ги аутор сце ну љу ба ви 
или смр ти.“ Исти кри ти чар је, ме ђу тим, ис та као да ро ман „тр пи због не до стат ка бр зи-
не и за мај ца“ и „тра је ду же не го што је по жељ но“. На су прот то ме, Њу Ор ле анс тајмс 
пи ка јун ста је иза ва жно сти Сле де ћег пле сног ко ра ка и твр ди да осам де се те го ди не два-
де се тог ве ка, „вре ме ве ли ке пат ње за ову др жа ву ... сва ка ко за слу жу ју књи жев но де ло 
ко је ће их ове ко ве чи ти“.4 

Из да вач ка ку ћа „Сент Мар тин“ об ја ви ла је дру гу збир ку Го тро о вих при ча, Спој са 
де цом (Wel ding with Chil dren), ко јој је Тајмс опет по све тио оби ман и по зи ти ван при каз, 
на хва лив ши ауто ра због „кар то гра фи је ко јом је с љу ба вљу, али и не у мит ном пре ци-
зно шћу ис цр тао ма пе и ста зе Лу и зи ја не ... и уда ље ност ро ди те ља и де це“. Су зан Ба ле 
је у при ка зу у Хад сон ри вјуу на зва ла Го троа „мај сто ром кеј џун ске при че“, као и јед ним 
од три „нај бо ља пи сца при ча у Аме ри ци да нас“, што је по хва ла ко ја би при ја ла пи сцу 
ко ји се опи ре ре ги о нал ном ети ке ти ра њу. Кри ти чар Алан Хит кок ис та као је Го тро о во 
„из на ла же ње па мет ног у обич ним су ко би ма“ и „ње го ву спо соб ност да ве ро до стој но 
при ка же глас ли ко ва ко ји при па да ју рад нич кој кла си Лу и зи ја не“. Хит кок ре зи ми ра ту 
збир ку ре чи ма: „Ове при че су о љу ди ма ко ји же ле да бу ду до бри, ко ји же ле да по мог-
ну дру ги ма, а на кра ју ус пут и се би. Оне го во ре о ис ку пље њу, с не жним сми слом за 
ху мор, са гле да ним бла го на кло ним очи ма њи хо вог ауто ра.“5

По том се Го тро ухва тио у ко штац с исто риј ским ро ма ном сме ште ним у два де се те 
го ди не два де се тог ве ка о ве те ра ну Пр вог свет ског ра та ко ји па ти од пост тра у мат ског 
стре са, због че га ЈуЕсЕј ту деј ве ро ват но по ре ди Чи сти ну (2003) с Хлад ном пла ни ном 
Чар лса Фреј зе ра. Њу јор кер је ре а го вао на Чи сти ну на звав ши Го троа „Кон ра дом из 
мо чва ре“, а не ко ли ко кри ти ча ра по че ло је да на ла зи слич но сти (и раз ли ке) из ме ђу 
ње га и Кор ма ка Ма кар ти ја. Па бли шерс ви кли је ука зао да Чи сти на по твр ђу је ми шље-
ње да је „Го тро ве ро ват но нај та лен то ва ни ји пи сац ко ји се по ја вио на Ју гу у по след ње 
вре ме“.6 Ње гов све ве ћи углед огле да се у ве ли ком бро ју при ка за тог ро ма на у ши рем 
ме диј ском спек тру, од ло кал них но ви на, пре ко ча со пи са ка кав је Крис чан са јенс мо
ни тор, до бри тан ског Гар ди ја на. Исто се до го ди ло и с ро ма ном Не ста ли, још јед ним 
де лом о по сле ди ца ма Пр вог свет ског ра та, сме ста при ка за ног у Њу јорк тај мсу и Ва
шинг тон по сту, као и у не ко ли ко бри тан ских но ви на. За оба исто риј ска ро ма на пи сац 

4 Andy So lo mon, “Bo oks in Bri ef: Fic tion”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (14. јун 1998): 21; John Ta it, 
при каз The Next Step in the Dan ce Ти ма Го троа, Mis so u ri Re vi ew 21.2 (1998): 212; Su san Lar son, “The 
Wri ter Next Do or”, New Or le ans Ti mesPi cayune (15. март 1998): E1.
5 Li am Cal la nan, “La. Sto ri es”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew (3. ок то бар 1999): 31; Su san Balée, “Ma xi-
 ma list Fic tion”, Hud son Re vi ew 53.3 (2000): 520, 519; Alan He at hcock, “Bo ok Re vi ews”, MidAme ri can 
Re vi ew 20 (2000): 249-50.
6 Bob Min zes he i mer, “Cle a ring Is a Cut Abo ve”, USA To day (31. јул 2003); “The Cri tics: Bri efly No ted”, и 
(30. јун 2003): 101; “PW Fo re casts: Fic tion”, Pu blis hers We ekly (26. мај 2003): 49. 
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се до бро при пре мио – про у чио је чи ње ни це ко је су му омо гу ћи ле да ре а ли стич но 
опи ше жи вот два де се тих го ди на два де се тог ве ка у јед ном гра ду с пи ла ном у Лу и зи ја-
ни у Чи сти ни, као и на пар ном бро ду са за бав ним са др жа ји ма у Не ста лим.

По што сам ура ди ла пр ву вер зи ју књи ге о Ти му Га троу за еди ци ју „Ка ко раз у ме ти 
са вре ме не аме рич ке пи сце“ ко ју об ја вљу је из да вач ка ку ћа Уни вер зи те та Ју жна Ка ро-
ли на,7 од ве зла сам се до пи шче ве но ве ку ће на за па ду Се вер не Ка ро ли не да до пу ним 
не ке би о граф ске по дат ке и ис пи там од ре ђе не те о ри је о ње го вом де лу. Про чи тав ши 
сва ки ин тер вју ко ји сам ус пе ла да на ђем, ни сам се упу сти ла у раз го вор о уоби ча је ним 
те ма ма у на шем раз го во ру. То је пр ви ин тер вју ко ји сам икад во ди ла – ма да сам као 
уред ник ча со пи са сва ка ко про чи та ла и об ли ко ва ла при ли чан број њих.

С Га тро ом је ве о ма ла ко раз го ва ра ти, он је пра ви ко зер (што не ће из не на ди ти ни-
ко га ко је чи тао ње го ву про зу), али не ка мо ја пи та ња, иако ни су до че ка на по гле ди ма 
не ве ри це, ни су до би ла од го во ре због ко јих би би ла уве ре на да сам на пра вом тра гу 
са сво јим иш чи та ва њем. За пра во, Го тро је по вре ме но де ло вао из не на ђе но – и за ин-
те ре со ва но и за коп ка но из не на ђе но, али опет из не на ђе но – мо јим ту ма че њи ма. И 
од јед ном сам, усред раз го во ра, схва ти ла да је то оче ки ва но. Да је имао на ме ру да 
по стиг не то о че му сам га пи та ла, ње го ва де ла не би би ла та ко до бра као што је су. 
За пра во, он са мо при ча сво је при че, осми шља ва сво је при че, до те ру је сво је при че. Ја 
сам књи жев на кри ти чар ка ко ја ана ли зи ра шта је он ура дио у тим при ча ма – док он 
већ пре ла зи на сле де ћу.

Схва тив ши то док сам се де ла на ка у чу у ње го вој днев ној со би, за пи та ла сам се за-
што тра ћим вре ме тог чо ве ка овим раз го во ром – за што уоп ште пи сци ма по ста вља мо 
пи та ња о њи хо вом де лу, пи та ња ко ја ука зу ју да пи сац има не ки циљ сем да ис при ча 
при чу, кад је сва при ли ка ве ро ват но да пи сац ко ји има уна пред од ре ђен циљ обич но 
ни је пи сац ког би смо се по тру ди ли да ин тер вју и ше мо.

Бу ду ћи да зна да ра дим на књи зи о ње го вом де лу, ма кар сам ус пе ла то ком раз го-
во ра да га уве рим да це ним ње го во де ло и да га до бро по зна јем – бо ље, мо жда, не го 
он сам, при знао је ка сни је. Па смо на ста ви ли да при ча мо, не са мо о ње го вом де лу већ 
и о књи жев но сти уоп ште и на шем за јед нич ком за ви ча ју, ју жној Лу и зи ја ни, оста так ве-
че ри, ду го у ноћ и су тра дан – иако смо на кон „слу жбе них“ де ве де сет ми ну та „ин тер-
вјуа“ пре ста ли да сни ма мо и јед но став но при ча ли. Го тро о ва же на Вин борн, још јед на 
љу би тељ ка књи жев но сти, при дру жи ла нам се док смо го во ри ли о оми ље ним ро ма ни-
ма и пи сци ма и за кљу чи ва ли ко су нам за јед нич ки по зна ни ци бу ду ћи да смо од ра сли 
у гра ди ћи ма уда ље ним три де се так ки ло ме та ра. По сле те ин спи ра тив не по се те, вра-
ти ла сам се ку ћи на ис ток Се вер не Ка ро ли не с ве ћи ном од го во ра ко је сам тра жи ла и 
мно го то га још, из ме ђу оста лог и са гор ко-слат ком но стал ги јом за му зи ком го во ра, 
сла вље њем до бре хра не и по ро ди цом и при ја те љи ма ко је сам оста ви ла у Лу и зи ја ни.

7 Де ло ви мог уво да су при ла го ђе ни из пр вог по гла вља књи ге Un der stan ding Tim Ga u tre a ux 
(Co lum bia: Uni ver sity of So uth Ca ro li na Press, у при пре ми).
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Би о гра фи ја

Мар га рет Ба у ер: Хај де да поч не мо с не ким би о граф ским по да ци ма. Про на шла сам 
основ не ства ри у ин тер вју и ма и члан ку о Ва ма у Реч ни ку књи жев них би о гра фи ја, али 
сам при ме ти ла да се 1969. на во ди као го ди на кад сте ди пло ми ра ли, а он да 1972. кад сте 
док то ри ра ли. Да кле, да ли сте 1969. ди пло ми ра ли на основ ним сту ди ја ма? И он да од мах 
пре шли на док тор ске? Без ма стер сту ди ја?

Тим Го тро: Та ко се де си ло за то што је Уни вер зи тет Ју жна Ка ро ли на ну дио убр за ни 
про грам док тор ских сту ди ја та ко што би се пре ско чи ле ма стер сту ди је. Ис по ста ви ло се 
да је то би ла гре шка за јед ну та кву ака дем ску ин сти ту ци ју за то што је из тог про гра ма 
иза шло то ли ко док то ра на у ка да је три или че ти ри го ди не на кон то га по сто јао про блем 
пре ко број них док то ра. Та ко да ви ше не ма мно го ко ле џа – или их уоп ште не ма – ко ји 
ну де сли чан про грам. 

М. Б.: Про чи та ла сам при чу о то ме ка ко је Џејмс Ди ки от крио Ва шу по е зи ју и по звао 
Вас на док тор ске сту ди је на Ју жној Ка ро ли ни, али да ли би сте ре кли не што о Ва шој 
од лу ци да кре не те на сту ди је бу ду ћи да по ти че те из по ро ди це где су му шкар ци би ли 
обич ни рад ни ци? И ка ко је по ро ди ца ре а го ва ла на Ваш од ла зак на ко леџ? Ка ко сте за вр
ши ли на ко ле џу?

Т. Г.: Па, ни ко ни шта по себ но ни је ре као. Био сам до бар ђак у сред њој шко ли и тог 
ле та на кон ма ту ре схва тио сам да мо рам не што да ура дим. Је дан мој дру гар је ишао на 
ко леџ и ре као ми: „Што не би ишао на ко леџ са мном?“, и ја сам ре као: „Ва жи.“ Ко ле џи 
у Лу и зи ја ни су би ли не ве ро ват но јеф ти ни у то вре ме. Шко ла ри на за лет њи се ме стар 
је из но си ла два де сет пет до ла ра, а ја сам до би јао и не ку ма лу сти пен ди ју у за вр шној 
го ди ни сред ње шко ле. Ми слим да су ми од би ли тих пет на ест до ла ра од оних два де сет 
пет, та ко да ме је пр ви се ме стар у су шти ни ко штао де сет до ла ра. Да кле, ни је то би ла 
не ка ве ли ка од лу ка у фи нан сиј ском сми слу. Оти шао сам пе де се так ки ло ме та ра од 
ку ће на Уни вер зи тет Ни колс стејт и по чео да сту ди рам ен гле ски. 

М. Б.: Има те ли бра ће или се ста ра?

Т. Г.: Имам јед ну се стру. Ста ри ја је од ме не не ких пет на ест или ше сна ест го ди на. 
Она је до ма ћи ца. И имам бра та ко ји је је да на ест го ди на ста ри ји од ме не и ко ји је у 
нафт ним по сло ви ма. 

М. Б.: Зна чи, Ви сте пр ви из ва ше по ро ди це оти шли на ко леџ?

Т. Г.: Од бли же по ро ди це, да.

М. Б.: А ка же те да су оба Ва ша си на за вр ши ла ко леџ?

Т. Г.: Да. Је дан је елек тро ин же њер, а дру ги адво кат.

М. Б.: За ни мљи ва ми је и област ко ју сте иза бра ли на док тор ским сту ди ја ма – ро
ман ти зам. За што сте иза бра ли баш тај пе ри од?
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Т. Г.: Па, те шко је ре ћи. Ми слим да је од го вор у то ме што сам на основ ним сту ди ја-
ма имао ве о ма до брог про фе со ра ко ји је пре да вао ен гле ске ро ман ти ча ре. Ен гле ски 
ро ман ти ча ри су ве о ма при сту пач ни. То вре ме у исто ри ји књи жев но сти би ло ми је 
за ни мљи ви је од осам на е стог ве ка, за ни мљи ви је од вик то ри ја на ца.

М. Б.: А тад сте би ли за о ку пље ни по е зи јом.

Т. Г.: У то вре ме, та ко је. На ро чи то су ми би ли за ни мљи ви Бај ро но ве ду ге при по ве-
сти. Би ле су ду хо ви те, ого ва рач ке, и до па да ле су ми се ве ро ват но из истог раз ло га из 
ко јег су се до па да ле чи та о ци ма с по чет ка де вет на е стог ве ка. 

М. Б.: При ме ти ла сам да је не ко ли ко при ча из Ва ше пр ве збир ке би ло већ об ја вље но 
у при лич но зна чај ним ча со пи си ма и иза бра но у раз не ан то ло ги је нај бо љих при ча. Да ли 
сте пре то га об ја вљи ва ли у уоби ча је ним књи жев ним ча со пи си ма пре не го што сте до
спе ли до ве ли ких име на? Ра но сте по че ли да об ја вљу је те у из да њи ма као што су Атлан-
тик ман тли, Џи-Кју и Хар перс. Има ли још не ких при ча, дру гим ре чи ма, ко је мо жда ни сам 
још про чи та ла? Про на шла сам две при че ко је ни су у пр вој збир ци, јед на се зо ве „Жр тво
ва ње гр ли ца“ (A Sac ri fi ce of Do ves), ко ја се по ја ви ла у Кан зас квор тер ли ју, и још јед ну „Са
мо се окре ни као зуп ча ник“ (Just Turn Li ke a Ge ar) из Ма са чу сетс ри вјуа. Има ли дру гих? 

Т. Г.: Не, ни кад ни сам пи сао мно го при ча. Сва ка при ча ко ју сам на пи сао је об ја вље-
на. Јед но став но их пи шем с ми шљу да их ство рим што бо ље умем. Ми слим да сам 
не ка вр ста пер фек ци о ни сте кад је у пи та њу крат ка про за, а ни је ми ни има ло сми сла 
да пи шем де се ти не при ча за ве о ма ма ле ча со пи се ко ји ми не би мо гли мно го по мо ћи 
у по гле ду ка ри је ре или фи нан си ја. За то сам увек пу цао ви со ко.

М. Б.: Ни сте по че ли да об ја вљу је те све док ни сте за шли у че тр де се те – ми сли те 
да због то га Ва ша пр ва књи га ни је уоби ча јен ауто би о граф ски ро ман – или та кав ро ман 
по сто ји не где на Ва шем та ва ну?

Т. Г.: Мој жи вот за и ста ни је та ко за ни мљив да бих на пи сао ауто би о гра фи ју. Сту ди-
је сам ве о ма ра но за вр шио. Док то ри рао сам са два де сет три или два де сет че ти ри, а 
он да сам се оже нио и по чео да пре да јем на Уни вер зи те ту Ју го и сточ на Лу и зи ја на. Пре-
да вао сам пи са ње, па сам по ми слио: ако ћу то да пре да јем, тре ба ло би да имам не ки 
кре ди би ли тет. И то је раз лог – мо жда нај ве ћи раз лог – од у век сам по ку ша вао да по ста-
нем до бар пи сац и да об ја вљу јем у зна чај ним ча со пи си ма. Кад сам по чео да об ја вљу-
јем, мо гао сам да по ме нем то на пре да ва њи ма и он да би сту ден ти на ћу ли ли уши и 
ре кли: „О, па он има не ког успе ха.“ Јер има мно го пре да ва ча кре а тив ног пи са ња ко ји 
не ма ју ни шта об ја вље но и он да им је те шко у учи о ни ци јер сту ден ти увек у гла ви има ју 
ми сао: „До бро, ти ме учиш ка ко да пи шем као умет ник; ти ме учиш ка ко да пи шем, 
прет по ста ви мо, књи жев ност ко ја се мо же об ја ви ти. Шта си ти на пра вио?“ Да кле, то је 
раз лог због ко јег сам се сна жно по тру дио, ваљ да. Али опет, од у век сам во лео да пи шем. 
У дру гим ин тер вју и ма сам по ми њао ка ко сам као де те имао при ја те ље за до пи си ва ње 
ши ром зе мље и ка ко бих тим љу ди ма сва ке не де ље пи сао ду га пи сма.
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М. Б.: По ми ња ли сте у дру гим ин тер вју и ма и да има не ко ли ко ро ма на ко је сте на
пи са ли, а ко је ни сте об ја ви ли. Ре кли сте да сте из јед ног по зај ми ли сце ну са ко тлом у 
ро ма ну Сле де ћи пле сни ко рак. Је ли је дан од њих ауто би о граф ски ро ман ка кав пи сац 
по чет ник че сто на пи ше?

Т. Г.: Не, не за ни ма ме ни ма ло да икад ура дим не што ауто би о граф ско. Има за ни мљи-
ви јих при ча ко је тре ба ис при ча ти. По след ња књи га ко ју сам до био као про фе сор – 
по след ња бес плат на ко ју ми је из да вач по слао – би ла је ан то ло ги ја аме рич ке крат ке 
про зе. Огром на књи га, а има ла је и део на кра ју ко ји се звао „Нај но ви ји аме рич ки пи сци“ 
или „Мла ди аме рич ки пи сци“, та ко не што. Нај мла ђи пи сац у тој гру пи – а би ло их је 
мо жда два де сет – био је ро ђен 1949. Да кле, кад по ми ње те да сам тек у че тр де се тим 
по чео да об ја вљу јем у зна чај ним ча со пи си ма, зна чи, ве ћи на та ко ра ди. По треб но је 
два де сет го ди на да раз ви је те је зич ке ве шти не, ин те лек ту ал не фил те ре у мо згу ко ји 
ће вам ре ћи шта да ста ви те на па пир, а шта да пре ско чи те. По треб но је не ве ро ват но 
мно го вре ме на да се раз ви ју те ве шти не.

М. Б.: Да, али мно ги у ме ђу вре ме ну ша љу тек сто ве ма лим ча со пи си ма, а сад кад 
мо же те и са ми из да ти књи гу, мно ги уоп ште не че ка ју. Са мо же ле да об ја ве.

Т. Г.: Али где об ја вљу ју те два де се то го ди шња ке? Ако ни си за и ста ре дак та ле нат, нај-
ве ро ват ни је је да не ћеш про да ти књи гу при стој ном из да ва чу или не кој ве ли кој пу бли-
ка ци ји све док већ ду го ни си у тој при чи.

Кеј џун ски иден ти тет

М. Б.: На и шла сам на есеј Мар си је Гу дет о при ка зу Кеј џу на у књи жев но сти на ко ји се 
алу ди ра у јед ном Ва шем ин тер вјуу.8 Она го во ри о Кеј џу ни ма код Лонг фе ло уа у по е ми 
Еван џе лин и при ме ћу је да Лонг фе лоу ни кад ни је био у Лу и зи ја ни, а за тим пра ти дру ге 
при ка зе кроз про зу Ер не ста Геј нса. Гејнс је сва ка ко имао ис ку ства с Кеј џу ни ма из пр ве 
ру ке, али ни је био је дан од њих, а и уло га Кеј џу на у ње го вој про зи је при лич но не га тив на. 
Е сад, ја знам да Ви „пи ше те то што зна те“ уме сто да све сно од го ва ра те на по зив 
ко ји тра жи да се по пу ни пра зни на не ког не по сто је ћег гла са, али да ли би сте го во ри ли о 
свом до при но су том гла су ко ји не до ста је у све тлу ви ше сте ре о тип них при ка за Кеј џу
на у прет ход ним књи га ма и фил мо ви ма. 

Т. Г.: Не раз ми шљам о то ме. Знам да то ве ро ват но не же ли те да чу је те. Ја се бе не 
ви дим као од ре ђе ну вр сту пи сца. То сам што сам. Ро ђен сам у од ре ђе ном де лу зе мље, 
де си ло се да љу ди око ме не го во ре на од ре ђен на чин и има ју од ре ђен скуп вред но сти, 
и да жи ве на од ре ђен на чин, и то је све што знам. Ту на ла зим ли ко ве; ту на ла зим ди-
ја ло ге, осе ћај за вре ме, вред но сти. Да сам од ра стао не где дру где, на рав но, та мо бих 
на шао не ку дру гу га ле ри ју ли ко ва и кул ту ру. Да кле, ја не ми слим да мо рам да ве ли чам 
или рас крин ка вам од ре ђе ну кул ту ру. Не мам осе ћај не ке на ро чи те ду жно сти пре ма 

8 Mar cia Ga u det, “The Ima ge of the Ca jun in Li te ra tu re”, Jo ur nal of Po pu lar Cul tu re 23.1 (1989): 77-88.
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том кра ју. Ја са мо пле тем при по ве сти из свог за ви ча ја. Ми слим да ни је до бро да пи сац 
та ко раз ми шља – зна те, ја сам По љак, мо рам да одам по част мом кра ју Чи ка га или већ 
ода кле је мо ја ма ла за јед ни ца – јер упра во то те ра пи сца да ко ри сти кли шее. Раз ми-
шља: па до бро, на пи са ћу пољ ску при чу, зна чи мо рам уба ци ти сар му или ди мље ну 
ко ба си цу или та ко не што. Иако је то део струк ту ре од ре ђе не кул ту ре – баш као што 
су éto uffée9 или ку ва ни реч ни ра ко ви део струк ту ре Лу и зи ја не – та кве по је ди но сти не 
уба цу јеш све сно у сво је пи са ње по пут со ли и би бе ра. Ако се де се, де се, али не мо жеш их 
све сно уба ци ва ти во де ћи се же љом да „за па њиш“ чи та о це ко ји ни су из тво је кул ту ре.

М. Б.: До бро, знам да се про ти ви те ети ке ти „ју жњач ки пи сац“ и сла жем се са свим 
раз ло зи ма ко је да је те у ра зним ин тер вју и ма ко је сам про чи та ла – на ро чи то са чи ње
ни цом да је сва ко пи сац свог кра ја, али он да и у опа сно сти да по ста не све сно ју жњач ки 
пи сац по пут Ре бе ке Велс. С тим на уму, Ваш иден ти тет кеј џун ског пи сца ве о ма је ва жан 
бу ду ћи да сте Ви тај прет ход но не по сто је ћи глас. Ка ко се осе ћа те по во дом ове ети ке те?

Т. Г.: Не за ни ма ју ме ети ке те; за ни ма ме при по ве да ње. А ни ко и не зна шта је то Кеј џун. 
Ја уба цим ју жњач ког се ља ка у јед ну при чу у збир ци Спој са де цом, а мно ги га на зо ву 
Кеј џу ном, а он је из Алек сан дри је, ко ја ни у нај лу ђој ма шти ни је кеј џун ско ме сто. Ни ти 
је он ка то лик, ни ти има ака диј ско пре зи ме. Сви из тог кра ја раз у ме ју шта је тај тип, али 
љу ди из дру гих кра је ва учи та ва ју дру ге ства ри. Ја јед но став но не мо гу да се се ки рам 
због то га. 

М. Б.: Шта кад ви ди те Кеј џу не у фил мо ви ма? Ме ни је глас из Ва ше про зе мно го аутен
тич ни ји од оног у фил му Ве ли ка мућ ка.

Т. Г.: Ве ли ка мућ ка је био ве о ма по пу ла ран филм. У ње му је Њу Ор ле анс при ка зан 
као ве ли ки кеј џун ски град, што је ап сурд но. То ме ни је ни ма ло на се ки ра ло јер одав но 
сам схва тио да Хо ли вуд ни кад ни шта не при ка же ка ко тре ба у по гле ду кул ту ре. Ни је-
дан де лић се кун де, би ло где, би ло кад, об лик, фор му, Хо ли вуд то не ће при ка за ти ка ко 
тре ба. И је ди но до че га је Хо ли ву ду ста ло је су па ре. Њих не за ни ма кул ту ра. 

М. Б.: При ме ти ла сам да се не опи ре те ети ке ти ка то лич ког пи сца. Ра ди је при ча те 
о то ме у ра зним ин тер вју и ма, о Ва шем ка то ли чан ству и ка ко оно ути че на пи са ње. 
За што Вам је та ети ке та ма ње про бле ма тич на?

Т. Г.: Кеј џу ни жи ве у Лу и зи ја ни; ка то ли ци ши ром све та. Ни ко од нас ни је знао да је 
Кеј џун док се ни је ди гла пра ши на сре ди ном се дам де се тих, кад је по че ла сво је вр сна 
кеј џун ска ре не сан са и из не ла на ви де ло, та ко ре ћи, кеј џун ску му зи ку и хра ну. Ја се за и-
ста не сма трам не ка квим твр до кор ним, ју жњач ким кул тур ним фе но ме ном. На ју гу цен-
трал не Лу и зи ја не, ни кад не на и ла зим на љу де ко ји се бе сма тра ју Ју жња ци ма у оном 
сми слу на ко ји то чи не ста нов ни ци Џор џи је или Ми си си пи ја. Ни ти се сма трам не ка квим 
Кеј џу ном ко ји је де али га то ре. Као што сам ре као, то је до не кле по вр шно. Али од у век 
сам био ри мо ка то лик, од кр ште ња, од ро ђе ња.

9 Па при каш од шкољ ки или пи ле ти не ко ји се слу жи пре ко пи рин ча. (Прим. прев.)
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М. Б.: У јед ном ин тер вјуу го во ри те о ин спи ра ци ји за Сле де ћи пле сни ко рак – же љи 
да об у хва ти те пад нафт не ин ду стри је осам де се тих го ди на про шлог ве ка у Лу и зи ја ни. 
Пр во бих да Вас пи там за што Вас је при ву као баш тај пе ри од?

Т. Г.: То сам про жи вео. Ро ђен сам и од ра стао у Мор ган Си ти ју, у Лу и зи ја ни, ко ји је 
град нафт них по ља. А це ло куп на нафт на ин ду стри ја у Лу и зи ја ни је про па ла и не ста ла то-
ком осам де се тих. Ви део сам по сле ди це из пр ве ру ке: од лив слу жбе ни ка и ква ли фи-
ко ва них рад ни ка, пра зне бро до ве и нафт не бу шо ти не, и то ли ке љу де без по сла, ку ће 
вред не две ста хи ља да до ла ра ка ко пре ко но ћи па да ју на де ве де сет, от при ли ке. Ви део 
сам то што се до га ђа ло око ме не, а ни ко дру ги ни је пи сао о про па сти нафт не ин ду-
стри је. Си гу ран сам да су љу ди ко ји су про шли кроз Пр ља ве три де се те10 има ли исти 
осе ћај: хо ће ли не ко пи са ти о ово ме? Имао сам осе ћај да мо жда ни ко не ће пре тво ри ти 
то у књи жев ност ако ја то не ура дим. Има мно го за не ма ре них и не по зна тих до га ђа ја 
у аме рич кој исто ри ји за то што ни ко ни је пи сао о њи ма. И имао сам осе ћај да ће се то 
до го ди ти. Љу ди го во ре о про па сти нафт не ин ду стри је као еко ном ском фе но ме ну, али 
Сле де ћи пле сни ко рак по ка зу је да је она ути ца ла на љу де на ве о ма бо лан и ин ти ман 
на чин. Јед но је ре ћи да је из гу бље но два де сет хи ља да рад них ме ста; дру го је уба ци ти 
чи та о ца у ку ћу по ро ди це у ко јој не ко из гу био по сао.

Ути цај ра та

М. Б.: Да ли би сте сад при ча ли о то ме шта Вас је ин спи ри са ло да на пи ше те дру га 
два ро ма на, по на о соб? Шта Вас је већ два пу та при ву кло пе ри о ду по сле Пр вог свет ског 
ра та? Пи ла ни у Чи сти ни и из лет нич ком пар ном бро ду у Не ста ли ма? 

Т. Г.: Мно ги му шкар ци у мо јој по ро ди ци би ли су у Пр вом свет ском ра ту, и сви су се 
вра ти ли са при ча ма, а ја сам чуо мно ге од њих. Чи сти на је, на рав но, о ра стро је ном 
ве те ра ну ко ји се вра ћа у те шком ста њу из ра та. Имао сам стри ца ко ји је био у осам 
нај ве ћих аме рич ких ак ци ја и ко ји је пре жи вео стра шне ства ри. И знао сам шта је пре-
жи вео због по ро дич них при ча и раз го во ра с њим јер је до жи вео ду бо ку ста рост. Знао 
сам га мно го го ди на. На рав но, он ни је био ни на лик том ли ку у Чи сти ни, али све јед но 
сам мо гао да се осло ним на пси хо ло шке по сле ди це ко је сам ви део код ње га и по мо ћу 
њих раз ви јем лик Бај ро на у том ро ма ну.

М. Б.: Да ли има не ког зна ча ја у то ме што сте пи са ли два по сле рат на ро ма на у 
вре ме два ра та у За ли ву? Да ли има те осе ћај да Вас ин спи ри шу тре нут ни до га ђа ји?

Т. Г.: Не, не раз ми шљам пре ви ше о да на шњим су ко би ма. Јед но став но, та ко се де си 
да ко год се упле те у пу ца ње из пу шке на љу де за вр ши по ре ме ћен и про ме њен. Кад 

10 The Dirty Thir ti es или The Dust Bowl – пе ри од ве ли ких пе шча них олу ја у пре ри ји на те ри то ри ји 
Ка на де и Аме ри ке ко ји је фар ме ри ма до нео ве ли ке про бле ме и пре тво рио њи хо ве по се де у не-
плод ну зе мљу. На ро чи то је сна жно по го ђен био ју жни део сре ди шње те ри то ри је САД, от при ли  ке 
400.000 ква драт них ки ло ме та ра. Ве ли ки број тих фар ме ра се од се лио у по год ни је кра је ве у је ку 
Ве ли ке де пре си је, о че му је, из ме ђу оста лих, пи сао Џон Стајн бек у Пло до ви ма гне ва. (Прим. прев.) 
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не ко бу де пи сао ро ман за три де сет или че тр де сет го ди на, би ће не ки рат у то ку и тад 
не где и исто пи та ње ће се по ста ви ти: „Да ли раз ми шљаш о овом ра ту?“ Увек по сто ји 
не ки рат у да том тре нут ку, чи ни се. Чи ње ни ца да се он од ви ја док ја пи шем ро ман о 
рат ни ци ма с пси хо ло шким про бле ми ма – јед но став но та ко се хо ће. На не ки на чин, 
сви ра то ви су је дан те исти рат. Тај дру ги ро ман, Не ста ли – у ства ри, ти ро ма ни се 
мо гу упо ре до ана ли зи ра ти јер у јед ном има мо про та го ни сту с те шким про бле ми ма 
услед ис ку ста ва у Пр вом свет ском ра ту, а у дру гом има мо про та го ни сту ко ји сти же у 
Фран цу ску на дан кад је пот пи са но при мир је због че га и не сти же да за пу ца ни на ко га. 
Иако га на крат ко ан га жу ју на кон то га, да чи сти бој но по ље, на ње га тај по кољ не ма ути-
ца ја и за пра во, чак и док је та мо, он то раз у ме. По том га пра ти мо кроз ње го ва оста ла 
ис ку ства у Не ста ли ма и ви ди мо да се он по на ша дру га чи је од Бај ро на у Чи сти ни, во ди 
дру га чи ји жи вот, има дру га чи ји став. Тај ро ман од ре ђу је не га ци ја: Се ма, глав ног ју на ка 
Не ста лих, од ре ђу ју ства ри ко је он не чи ни. Да сам на пи сао да се по ја вио на том рат ном 
бро ду два ме се ца ра ни је, док је уби ја ње још тра ја ло, то би он да био дру га чи ји ро ман. 
Ми слим да це ло при по ве да ње по кре ће чи ње ни ца да он ни је мо рао ни ко га да уби је 
у Фран цу ској, да се по ја вио у не ве ро ват но срећ ном тре нут ку, на дан кад је пот пи са но 
при мир је.

М. Б.: И про чи та ла сам да има те још јед ног стри ца ком се упра во то до го ди ло?11

Т. Г.: Ни ко ни шта ни је знао о чи шће њу бој них по ља. Ми ли о ни то на не ак ти ви ра них 
екс пло зив них на пра ва оста вље них ши ром Евро пе ле же за ко па не, а се ља ци и их дан-да нас 
ис ко па ва ју кад ору. Је дан стриц је по слат на чи шће ње чим је сти гао та мо; баш као у 
ро ма ну. Да ли су му шар же ре и пу шку и ре кли: „Иди и пу цај у ону гра на ту или ми ну; 
мо ра мо је се не ка ко ота ра си ти.“ Ишао је дан или два, али ни је функ ци о ни са ло; пот пу на 
про паст. Нај ве ћи део тог ро ма на је из ми шљен, на рав но, али ус пео сам да са бе рем два 
и два из ње го вих при ча. Ње гов вод је то ра дио нај ви ше два да на. Офи ци ри су од мах 
схва ти ли да не функ ци о ни ше, да је опа сно, да ће љу ди ви ше стра да ти не го што ће 
по мо ћи.

М. Б.: Је сте ли би ли у Ви јет на му?

Т. Г.: Тре ба ло је да се при дру жим Ва зду хо плов ству, али су ор га ни зо ва ли лу три ју за 
ре гру те да ви де ко ће ићи. Из ву као сам број 361. Број је дан је оти шао, а што си да ље 
био од бро ја је дан, ма њи су из гле ди би ли да ћеш ићи. Кад сам ву као број, већ сам био 
про шао ле кар ски и оста ло; по сла ли су ме у цен тар за обу ку, али још ни сам био пот-
пи сао па пи ре за ре гру та ци ју. Та ко да сам ваљ да имао сре ће. 

М. Б.: Да се вра ти мо на Чи сти ну. За што сте ода бра ли да Ран долф и Ли ли јан оста
ну без де це на кра ју? Бај рон и ње го ва же на оче ку ју бе бу, а до тад има ју Вол те ра. Сре ћан, 
ја сан крај без ре по ва био би да Ран долф и Ли ли јан до би ју де те, али за ни ма ме да ли је 
то би ла све сна од лу ка, да та ко не бу де, ако ту има не чег ви ше?

11 Ви де ти Ga u tre a ux, “Left-Han ded Lo ve”, A Few Tho u sand Words abo ut Lo ve, ур. Mic key Pe ar lman 
(New York: St. Mar tin’s, 1998), 139.
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Т. Г.: Би ла је све сна од лу ка: да се по ка же ко ли ко Ран долф во ли бра та. Ве ли ка је 
жр тва би ла од ре ћи се тог де те та. Ми слим да то што оста ју без де це до кра ја ро ма на 
по ка зу је ко ли ко је ве ли ка жр тва од ри ца ње од Вол те ра. 

Пер спек ти ва ту ђи на

М. Б.: У раз ли чи тим ин тер вју и ма сте го во ри ли о то ме ко ли ко је зна чај но ухва ти ти 
го вор кра ја, а но ви на ри и кри ти ча ри су Вас хва ли ли због аутен тич но сти Ва ших ди ја
ло га. Он да је си гур но би ло ри зич но иза бра ти пер спек ти ву два Јен ки ја у ро ма ну Чи сти на. 
Да ли би сте го во ри ли о том из бо ру у све тлу оног што сте ре кли о пи са њу о Лу и зи ја ни?

Т. Г.: Ли ко ви из чи је тач ке гле ди шта се при ча од ви ја је су два до шља ка из Пен сил ва-
ни је. То сам ура дио ка ко бих отво рио ро ман за све чи та о це и да не бих до био су ви ше 
хер ме тич ки за тво рен ју жњач ки ро ман у ко јем ју жња ци по сма тра ју ју жња ке. До би ли 
смо ро ман у ко јем ти се вер ња ци по сма тра ју ов да шње кул ту ру и љу де, па чи та о ци из 
Ми не со те или Оре го на или Ка на де по сма тра ју до га ђа је очи ма глав них ли ко ва. Не ју-
жњач ка тач ка гле ди шта чи ни Чи сти ну ма ње ју жњач ким ро ма ном и ми слим да га чи ни 
бо љим, ши рим.

М. Б.: Па за пра во, ако раз ми сли те о тра ди ци ји ју жњач ке књи жев но сти из де вет
на е стог ве ка ко ја до во ди се вер ња ке да ви де да Југ и ни је та ко лош, схва ти ће те да је то 
ста ра тра ди ци ја ту ђи на ко ји по сма тра ства ри спо ља. То што Бај рон и Ран долф ви де 
пот пу но је стра но њи хо вом ис ку ству. Ран долф не зна шта ће с тим. Бај рон го во ри: 
„Ово сам већ ви део од све та; ово ме сто ни је ни шта дру га чи је.“

Т. Г.: Њих дво ји ца до ђу ова мо и сте ре о тип но ви ђе ње је да ће би ти снис хо дљи ви 
или мр зе ти ово под не бље. Али они то не чи не. Бај рон же ли ано ним ност и изо ло ва ност. 
Ран долф се осе ћа осна же но до ла ском на Југ. Он, за пра во, по пр ви пут, др жи ства ри у 
сво јим ру ка ма. Кад се вра ти у ци ви ли за ци ју, ви ди да је она не до след на. Жи вот у мо чва-
ри је те жак, али је и сна жно ис ку ство. На ко је се он на ви ка ва.

М. Б.: По ми ња ли сте и да сте на кра ју зна чај но скра ти ли део ко ји се од и гра ва у Ка
ли фор ни ји из Сле де ћег пле сног ко ра ка ка ко би сте вра ти ли сво је ли ко ве на по зна ти ју 
те ри то ри ју.

Т. Г.: Из два раз ло га: пр во, за то што не по зна јем до вољ но до бро кул ту ру Ка ли фор-
ни је; дру го, чи та о це то, из гле да, не за ни ма. Не же ле да чи та ју о Ка ли фор ни ји. 

М. Б.: Нај бо ља сце на у Ка ли фор ни ји је кад Пол је де у кеј џун ском ре сто ра ну.12 Од у век 
сам до во ди ла кеј џун ски ту ри зам у ве зу с про па шћу та мо шње нафт не ин ду стри је – „мо

12 У Ка ли фор ни ји, где по ку ша ва да по пра ви свој од нос с од бе глом же ном, Пол Ти бо до из Лу и-
зи ја не на ру чу је је ди но је ло ко је пре по зна је у ме ни ју, гам бо, од но сно чор бу од ба ми ја, а ко но-
бар му до но си „ма ли ко тлић пун гор ког со ка то ли ко љу тог од та ба ско со са да Пол, по сле тре-
ће ка ши ке, по чи ње да се зно ји“. Кад га пи та ју да ли је је ло уку сно, Пол ка же да је су ви ше љу то, 
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ра мо да за ра ди мо па ре, а то сад не мо же про да јом наф те; дај да на пра ви мо кеј џун ско 
ет носе ло“ – али Ви сте го во ри ли да је то би ло мно го ра ни је, се дам де се тих.

Т. Г.: Ми слим да су љу ди ко ји има ју ве зе са Уни вер зи те том Ју жна Лу и зи ја на (сад 
са мо Лу и зи ја на) до ве ли јав ност у до дир с кеј џун ском кул ту ром, а он да су Вер ми ли он-
вил13 и Кеј џун ско се ло и про мо ци ја кеј џун ске кул ту ре и све оста ло про ис те кли из те 
„ре не сан се“. Про паст нафт не ин ду стри је ни је до не ла ни шта дру го осим што је све 
оси ро ма ши ла.

М. Б.: Ми сли ла сам да су по че ли да про мо ви шу ту ри зам да би по ку ша ли да на до ме
сте нафт не по сло ве, али мо жда је та ко би ло са мо у Њу Ор ле ан су.

Т. Г.: Има про мо ви са ња ту ри зма и на за па ду и на ју гу сред ње Лу и зи ја не, али не 
ми слим да је то за то што су љу ди тра жи ли шта да ра де. У ства ри, одав де се че тврт ми-
ли о на ква ли фи ко ва них рад ни ка од се ли ло осам де се тих го ди на; ге о ло зи, нај бо љи ва ри о-
ци и ма шин ци, јед но став но су оти шли из др жа ве. Они ни су осно ва ли не ку кеј џун ску 
фир му.

Го вор, на си ље и па ро бро ди

М. Б.: Има те ли шта но во на уму по сле ро ма на Не ста ли?

Т. Г.: По чи њем да раз ми шљам о то ме, али не мам још ни ка кву ски цу. Не знам шта ће 
би ти сле де ће. Имам у гла ви јед ног ста рог, џан гри за вог ти па, па ћу мо жда ње му пре пу-
сти ти књи гу. Ни кад ни сам пи сао у пр вом ли цу и ми слим да је вре ме да по ку шам. Имао 
сам сре ће с при чом „Спој са де цом“; глас у тој при чи је ствар но до бар. Лак ше је пи са-
ти у пр вом ли цу не го у тре ћем. Ни је по треб на иста ди сци пли на. Па ћу мо жда по че ти 
да се играм с тим.

М. Б.: Иако у Не ста лим, баш кад поч не мо да бри не мо за ону де вој чи цу Ли ли, да је те 
по гла вље у ко јем са зна је мо да je би тан ге ко је су је кид на по ва ле не зло ста вља ју. Да кле, 
тре ће ли це омо гу ћа ва та кву ин фор ма ци ју, ко ја је не ка вр ста олак ша ња за чи та о ца, 
јер мо же да на ста ви са Се мо вим аван ту ра ма са са зна њем да је Ли ли бар фи зич ки у ре ду, 
на ро чи то кад са зна мо за де ча ка ко ји је био усво јен, а он да сек су ал но зло ста вљан – што 
ме до во ди до на си ља у но вом ро ма ну. Али пр во, да се ма ло вра ти мо, то ком ро ма на Сем 
стал но на ла зи се бе – у ма лој Не ми ци, у Ли ли и Ога сту – све док на кра ју не срет не Кло
у то ве и су о чи се са сво јом про шло шћу. Е то је од лич на сце на! Пре Се мо вог ис ку ства с 
Кло у то ви ма, чу је мо при чу по зор ни ка Со у не ра о њи ма – по ми ње да не ки пас има ве зе, 

па му ка жу: „Тре ба вре ме на да ти се неп це на вик не на кеј џун ску хра ну“, на шта Пол од го ва ра: 
„Али си гур но не тре ба ду го да га уни штиш“ (The Next Step in the Dan ce [New York: Pi ca dor, 
1998], 81).
13 Реч је о ста ром на зи ву гра да Ла фа јет, ко ји се сма тра цен тром кеј џун ске кул ту ре. Вер ми ли он-
вил је да нас не ка вр ста ет но-цен тра ко ји ну ди ре кон стру и са ну сли ку кеј џун ске исто ри је сво-
јим по се ти о ци ма. (Прим. прев.)
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али не иде у по је ди но сти – са мо ка же да се од то га че му је при су ство ва ла ње го ва же на 
ни је мо гла опо ра ви ти. Опет се, да кле, на си ље од и гра ва иза ку ли са. 

Т. Г.: Ту је би ло те шко од ва га ти. Мо раш да знаш кад да ста неш јер мо жеш да по ква-
риш до жи вљај чи та о цу. Мо жеш да му даш ма ло сли ко ви тог на си ља ко је ће му јед но-
став но над вла да ти оста так при по ве сти јер не ће мо ћи да ми сли ни на шта дру го до 
кра ја при че сем на не ку ужа сну сце ну ко ју си му де таљ но пре до чио, што и не мо раш 
да ра диш јер шта год да чи та лац има у сво јој ма шти, то је си гур но го ре од би ло че га 
што му ти мо жеш на сли ка ти. Чак и у стра шни јим де ло ви ма ро ма на Кор ма ка Ма кар ти-
ја, ви дим где се он су здр жа ва јер не же ли да пре ђе гра ни цу мор бид но сти. А он да се 
се тим књи га ко је сам про чи тао где су пи сци пре шли ту гра ни цу, и све ли чи на од ла зак 
за ме сар ски штанд у су пер мар ке ту – чул но пре оп те ре ће ње. Пи сац јед но став но мо ра 
да зна кад да се су здр жи. 

М. Б.: Раз ми шљам о то ме ка ко во ди те Се ма го редо ле по Ми си си пи ју у Не ста лим: 
то ве о ма под се ћа на Ха ка Фи на; има ту не чег тве нов ског. Мо же те ли не што да ка же те 
о Мар ку Тве ну?

Т. Г.: И да и не. Во лим Мар ка Тве на. Ве о ма во лим До жи вља је Хаклбе ри ја Фи на и, на-
рав но, кад сам био де те, про чи тао сам Жи вот на Ми си си пи ју. Али мо је по зна ва ње Ми-
си си пи ја по ти че из чи ње ни це да је мој отац био ка пе тан те гља ча. Пло вио је го ре-до ле 
по Ми си си пи ју, а ја сам се не кад во зио с њим. А мој де да је био глав ни стро јар на јед ном 
па ро бро ду. Ро ђен сам 1947. Се ћам се као кроз ма глу не ких ста рих пло ви ла на па ру у 
лу ци Њу Ор ле ан са. Кад сам био ма ли, бро до ви ло па та ри Џек сон авен ју фе ри и Еп сла нејд 
авен ју фе ри има ли су стап не, пар не мо то ре, па сам се во зио њи ма са мо да ви дим ка ко 
ти мо то ри ра де. Во лео сам да слу шам ту ма ши не ри ју и зви жда ње и ми рис вре лих ко-
тло ва. У то вре ме је још би ло не ко ли ко ста рих бро до ва са точ ком на кр ми – па ро брод 
др жав не ин спек ци је Ми си си пи, Џон Њутн и још два: у Њу Ор ле ан су смо ви ђа ли Дел та 
квин или Гор дон Си Грин. Мој отац је знао љу де ко ји у ра ди ли на тим бро до ви ма, па би смо 
си шли у стро јар ни цу и раз го ва ра ли са стро ја рем. А кад сам био ма ли, во зио сам се 
ста рим па ро бро дом с точ ком на стра ни ко ји се звао Пре зи дент, до ле у Њу Ор ле ан су; 
тај је ишао на па ру све до 1980. И си ла зио сам у стро јар ни цу да чу јем ка ко стро ја ри 
од го ва ра ју на зах те ве пре ко ста рог си сте ма зво на ко ји ма је од о зго зво нио кор ми лар. 
Пе њао сам се на кров и гле дао ка ко кор ми лар у ка би ни тру би ве ли ком си ре ном. Да кле, 
мно го то га у Не ста лим је ис ку ство из пр ве ру ке, а и на рав но да сам чи тао гра ђу, об и шао 
Дел та квин, во зио се на Бел ов Лу и вил и уоп ште кад год сам бли зу ка кве ста ре, на у тич-
ке стап не ма ши не ри је, гле дам да је фо то гра фи шем, по се тим, по при чам с во ди чи ма 
ко ји је одр жа ва ју.

М. Б.: Али и под се ћа на Ха ка Фи на – ка ко Хак и Џим иду по ре ци и сре ћу раз не љу де. 
Твен је очи глед но био лин гви ста ко ји је до ча рао све те раз ли чи те ди ја лек те. Ме ни се у 
ва шим при ча ма из Лу и зи ја не до па да то што Ви пре по зна је те да раз ли чи ти љу ди из 
Лу и зи ја не го во ре раз ли чи то. Раз ли чи ти глав ни ју на ци има ју раз ли чит го вор. Лин гви сти 
из Лу и зи ја не би ве ро ват но мо гли да ка жу ода кле су тач но, да ли су из Мор ган Си ти ја, 



Лејк Чар лса или из Алек сан дри је. Имам осе ћај да је то та ко у оба ро ма на. У Чи сти ни сте 
при по ве да ли из пер спек ти ве ту ђи на ца, али раз ли чи ти го во ри су при сут ни – Кеј џу ни, 
Кре о ли и Афро а ме ри кан ци.

Т. Г.: Ва жно је да пи сац обра ти па жњу на на гла ске и гра ма ти ку. Ако про ше та те овим 
де лом Се вер не Ка ро ли не, чу ће те пен зи о не ре с Фло ри де ко ји су за пра во из Њу Џер-
си ја; чу ће те Мек си кан це. Све ште ник у ов да шњој цр кви је из Ви јет на ма. А има и мно штво 
љу ди ко је ми је те шко да раз у мем по не кад. Ме шта ни су ов де ве о ма при ја тељ ски на-
стро је ни и отво ре ни – не ки пот пу но дру га чи је из го ва ра ју не ке обич не ре чи и ко ри сте 
нео бич не гра ма тич ке кон струк ци је. Ри там го во ра им је та ко ђе ди ван. Мо гло би се 
прет по ста ви ти да су на гла сци у овом кра ју хо мо ге ни, али то ни кад ниг де ни је тач но 
– на ро чи то не на Ју гу.

М. Б.: Има мно го раз ли чи тих пред ста ва о Ју гу, а кад већ при ча мо о Ју гу, по ми ње те 
у јед ном ин тер вјуу да је при ча „Дар за ме ни ка Си да“ нај бли же што сте при шли те ми 
ра се, има ју ћи на уму ко ли ко је она бол на, а сто га и те шка. Тај ин тер вју сте да ли пре 
Чи сти не јер се и у том ро ма ну ба ви те ра сним пи та њем у ли ко ви ма Меј и Вол те ра, као 
и у ро ма ну Не ста ли у ли ко ви ма му зи ча ра. Да ли би сте ре кли не што о ра сном пи та њу 
и за што не пи ше те на ту те му, чак и као пи сац ју жњач ке књи жев но сти? Ва ши кри ти
ча ри не уви ђа ју да та те ма не до ста је, уз гред – ни сам ви де ла да је ико при ме тио да је 
та те ма од сут на у Ва шем де лу. Али Ви сте из Лу и зи ја не, као и ја, и знам да је та мо 
ра сно пи та ње и да ље те ма.

Т. Г.: Не раз ми шљам о то ме, чак ни на де лић се кун де. Не пи шем о ра сном пи та њу. 
Пи шем о љу ди ма. У Не ста ли ма сам увео црн це као ли ко ве за то што су нај бо љи му зи-
ча ри на пле сним бро до ви ма би ли Афро а ме ри кан ци. Џез, ко ји се тад тек по ја вио, био 
је си гу ран по го дак за ве ли ке пле сне бро до ве. Бе лач ки бен до ви ни су уме ли та ко да 
сви ра ју, ис пр ва, па су бро до ви за по шља ва ли Афро а ме ри кан це, му зи ча ре из Њу Ор ле-
ан са, не за то што су би ли црн ци – ни је би ла ра са у пи та њу – већ за то што су има ли тај 
звук, до бар звук за плес, а ти бро до ви су би ли на ме ње ни за пле сне за ба ве. Дру га па лу ба 
је би ла ду га де ве де сет ме та ра, с вос ки ра ним пле сним по ди ју ми ма, а ти бро до ви су 
углав ном тра жи ли мла де, ко ји су же ле ли да чу ју нај но ви ју по пу лар ну му зи ку. Нај бо љи 
џез је био афро а ме рич ки. Бе лач ки бенд на бро ду из Њу Ор ле ан са ни је ре а ли зам. А да 
вам ка жем за што се ни кад ни шта ве ли ко не до га ђа у по гле ду при че о ра сној при пад-
но сти: увек се др жим при по ве сти. При чу у Не ста ли ма но си лик Се ма, ког ње гов ка рак-
тер упли ће у спа си лач ку по тра гу, и цео ро ман је о то ме. Чим пи сац ка же „Пи са ћу о 
ра сном пи та њу“ уме сто „На пи са ћу при чу о љу ди ма“, ома нуо је.

Ме сто, ли ко ви и ин тер вен ци ја у крат кој про зи

М. Б.: Шта ми сли те, да ли ће те на пи са ти не ку збир ку при ча сме ште ну у Се вер ну 
Ка ро ли ну, бу ду ћи да сад ов де де ли мич но жи ви те?

Т. Г.: Не знам док не при не сем пе ро па пи ру. Али ви дим да ис пи ту јем во де ван Лу и-
зи ја не. На при мер, при ча на ко јој сам ју трос ра дио сме ште на је на се вер Ми си си пи ја. 
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Не што ме при вла чи Ми си си пи ју за то што сам на Окс фор ду про вео је дан се ме стар као 
пи сац на ре зи ден ци јал ном бо рав ку, а и је дан од си но ва је сту ди рао та мо на Окс фор-
ду, па смо му стал но ишли у по се те. А имам и ро ђа ке у Мем фи су; не што ме при вла чи 
из глед тог кра ја, па ће мо ви де ти ка ко ће ис па сти. Мо гу ће је да ћу на пи са ти не што сме-
ште но у Се вер ну Ка ро ли ну. Био бих у до бром дру штву.

М. Б.: Кад смо код пи са ца из Се вер не Ка ро ли не, Џил Ма коркл ми је ре кла да она ви ше 
во ли да пи ше при че – би ло ми је ве о ма дра го кад сам то чу ла јер сам на про сто про гу
та ла све ње не збир ке и је два че кам сле де ћу. А Ви? Шта ви ше во ли те да пи ше те или да 
ли не што уоп ште ви ше во ли те?

Т. Г.: При че; лак ше их је кон тро ли са ти и – ка ко да ка жем – на при ча ма мо же те да 
ра ди те ре че ни цу по ре че ни цу, го то во као кад пи ше те пе сму. И мо же те да упра вља те 
њо ме на ми кро ни воу. Мо же те јој се вра ти ти мно го пу та и све утег ну ти. Мо же те на-
пра ви ти да се ло ги ка пр ве ре че ни це по кла па са ло ги ком по след ње. У ро ма ни ма то не 
мо же; јед но став но су пре ве ли ки. Ве ро ват но мо же ако сте ге ни је или та ко не што, али 
ја не при па дам тој ка те го ри ји. Ми слим да је при ча ви ше умет нич ка фор ма, у ства ри, 
од ро ма на. Си гу ран сам да се мно ги не би сло жи ли са мном у том по гле ду. При ча је 
ве о ма ва жан жа нр. Раз ми сли те о ве ли ким аме рич ким пи сци ма ко ји су по зна ти ји по 
при ча ма не го по ро ма ни ма. Та тврд ња се од но си на пи сце све до Хо тор на и Поа, а вре-
ди и за са вре ме не пи сце као што је Џојс Ке рол Оутс. Да Џојс Ке рол Оутс ни је на пи са ла 
две при че, „Где идеш, где си би ла?“ и ону дру гу ду гач ког и сме шног на сло ва „Ка ко сам 
про ма тра ла свет из Ка зне но по прав не уста но ве Де тро ит и по че ла жи вот из но ва“, ко је 
су у свим мо гу ћим ан то ло ги ја ма, чак и те ле фон ским име ни ци ма, пи та ње је ко ли ко би 
љу ди зна ло ко је Џојс Ке рол Оутс. Али те две при че су у свим по зна тим уни вер зи тет ским 
ан то ло ги ја ма, и о њој се пре да је ши ром све та и сту ден ти чи та ју и ње на ду жа де ла или 
збир ке на кон тих при ча. Уни вер зи тет ске ан то ло ги је су од лич не ре кла ме за пи сце 
крат ке про зе. Слич но то ме, ако не ки два де се тјед но го ди шњи сту дент зна за Фок не ра, 
он да је то си гур но због не ке при че из ан то ло ги је по пут „Ру же за Еми ли“, а не за то што 
је про чи тао Аве са ло ме, Аве са ло ме! Ако пре ли ста те ин дек се тек сто ва о аме рич кој књи-
жев но сти и по гле да те ва жне при че, ви де ће те ко ли ко су оне учи ни ле за ре пу та ци ју 
аме рич ких про зних пи са ца.

М. Б.: По што сте по ме ну ли „Ру жу за Еми ли“, мо рам да вас пи там – у књи зи о Ви ли ја
му Фок не ру, на пи са ла сам по гла вље о Ва шој при чи „Кла виршти мер“ и „Ру жи за Еми ли“.14 
Ни сам хте ла да Вас пи там док сам пи са ла, али сад је већ го то ва, па мо рам да Вам по ста
вим пи та ње: да ли сте мо жда има ли на уму „Ру жу за Еми ли“ кад сте пи са ли „Кла виршти
ме ра“? 

Т. Г.: Уме сто те при че имао сам на уму ар хе тип усе де ли це оста вље не у по ро дич ној 
ку ћи, што се до га ђа не са мо на Ју гу, већ сву где. Ви ше се то не ви ђа то ли ко јер по ро ди це 

14 Ви де ти Сед мо по гла вље у “Don’t Just Sit The re; Do So met hing: Fru stra tion with Fa ulk ner from 
Glas gow to Ga u tre a ux”, Wil li am Fa ulk ner’s Le gacy: “what sha dow, what stain, what mark” (Ga i ne svil le: 
UP of Flo ri da, 2005).
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сад има ју по два де те та. Али ре ци мо два де се тих го ди на два де се тог ве ка, чо век би имао 
ве ли ку ку ћу и ше сто ро де це, па би се че тво ро вен ча ло, јед но по ги ну ло у са о бра ћај ној 
не сре ћи или не што слич но, и као да би јед на ћер ка увек оста ла код ку ће; она се ни је 
уда ва ла, па би за вр ши ла са ма у оче вој ку ћи. А оче ва ку ћа је има ла осам со ба, па она 
не би мо гла да их све гре је, па би их јед ну по јед ну за тва ра ла то ком го ди на. При ми ла 
би под ста на ре, а он да би је го ди не сти гле и не би мо гла да се бак ће с њи ма. И би ла је 
јед на та ква ста ри ца ко ја је жи ве ла у јед ној со би или две, у ку ћи са гра ђе ној 1900. Та квих 
усе де ли ца је би ло на све стра не. По зна вао сам не ко ли ко та квих же на, мно го ста ри јих 
же на, а чак сам имао две и у по ро ди ци. Ето ода кле тај ар хе тип у при чи. А то је ве ро-
ват но исти ар хе тип ко ји је Фок нер ис ко ри стио да на пи ше „Ру жу за Еми ли“.

М. Б.: Али раз ли ка је у то ме што је Еми ли мр тва кад при ча поч не. До жи ве ла је ду
бо ку ста рост о ко јој при ча те. Град опла ку је ње ну смрт – или ба рем при по ве дач иза 
за ме ни це „Ми“. Али љу ди че ка ју да она умре, да би оти шли да је ви де. Иако је ку пи ла 
отров да уби је Хо ме ра Ба ро на, јед на ре че ни ца го во ри мно го: „Па смо су тра дан сви ре кли: 
‘Уби ће се’; и ре кли смо да би та ко би ло нај бо ље.“15 Али ни ко не по ку ша ва да јој по мог не. 
У Ва шој при чи шти мер пред у зи ма не што. Упра во то ме при вла чи код Ва ших при ча: ти 
љу ди ко ји ка жу „Шта мо гу да учи ним? Ово ме се не ти че, али мо гао бих не што да учи ним.“ 
Фок не ров про то тип Квен тин Комп сон жа ли због угње та ва ња ко је ви ди, али бри не по
пут Ха мле та и не чи ни ни шта. Ви уво ди те љу де ко ји ни су си но ви ари сто кра ти је, али 
ко ји не што пред у зи ма ју. За ни ма ме да ли је то Ва ша ре ак ци ја на Фок не ра – да ли ре а
гу је те на те ари сто крат ске си но ве? Ер нест Гејнс ка же: „Фок нер је пи сао о Дил си ју у 
ње го вој ку хи њи; ја сам пи сао о го спо ђи ци Џејн у ње ној ку хи њи.“16 Да ли и Ви ре а гу је те на 
Фок не ра? 

Т. Г.: Има не ко ли ко мо јих при ча ко је би се мо гле на зва ти ин тер вен ци ја ма, где је 
не ко на ло шем пу ту, па не ки лик пре ду зме ко рак да по мог не, да про ђе кроз огле да ло, 
на дру гу стра ну. Не ма при че док не ко не учи ни не што та ко. Ви ди те, да је шти мер до шао, 
на шти мао кла вир и он да оти шао ку ћи, да се не вра ти, а она он да умр ла од ста ро сти 
или та ко не што, то и не би би ла не ка при ча. При чу во ди ње го ва од лу ка да по мог не. 
Као што је Раст Хилс, ста ри уред ник Есква је ра, го во рио: по сто ји утвр ђе на рад ња и 
по кре тач ка рад ња. Утвр ђе на рад ња је све што оче ку јеш да ће се до го ди ти и што се 
до га ђа сва ки дан – не ка вр ста обра сца. Сва ки дан идеш до по штан ског сан ду че та да 
про ве риш по шту; гур неш ру ку у сан ду че, ако је не ко од оних што сто је на тре му, и 

15 Col lec ted Sto ri es of Wil li am Fa ulk ner (New York: Vin ta ge, 1977), 126.
16 Гејнс је ово при ме тио кад је го сто вао као го вор ник на пре да ва њи ма ко ја сам по ха ђа ла на Уни-
вер зи те ту Ју го за пад на Лу и зи ја на (да нас Уни вер зи тет Лу и зи ја на у Ла фа је ту) у про ле ће 1986. 
Гејнс по ми ње и слич ну, ако не и исту, епи зо ду у ин тер вјуу са Џо ном Ло у ом: „Не ко ме је пи тао да 
ли сам раз ми шљао о Дил си из Бу ке и бе са кад сам пи сао Ауто би о гра фи ју го спо ђи це Џејн Пит ман. 
И ре као сам им да ни сам имао Дил си ја на уму. А уз гред, раз ли ка из ме ђу Дил си и го спо ђи це 
Пит ман је у то ме што Фок не ро ва Дил си при ча при чу из ње го ве ку хи ње; а мла ди учи тељ у мо-
јој књи зи за пи су је при чу го спо ђи це Џејн у ку хи њи го спо ђи це Џејн. А то је ве ли ка раз ли ка.“ 
(John Lo we, “An In ter vi ew with Er nest Ga i nes”, Con ver sa ti ons with Er nest Ga i nes, ур. Lo we, Li te rary 
Con ver sa ti ons Se ri es [Jac kson: UP of Mis sis sip pi, 1995], 313).
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тра жиш не што и пла ћаш ра чу не. Све је то утвр ђе на рад ња: сва ког да на ра диш исту 
ствар. Јед ног да на иза ђеш на трем, гур неш ру ку у сан ду че и осе тиш да не што га ми же, 
и из ву чеш га и ви диш да је зми ја, и пре стра виш се на смрт и крик неш и ба циш је. Он да 
чу јеш смех, а пре ко пу та се твој ком ши ја ва ља од сме ха јер ти је он ста вио ту ве ли ку, 
без о па сну зми ју у сан ду че да се на ша ли. Е, то је по кре тач ка ак ци ја – то се не до га ђа 
сва ки дан. Обра зац је раз би јен и то ће до ве сти до но ве рад ње. Чи та лац већ ви ди шта 
ће се де си ти: он ће се на ша ли ти с ком ши јом пре ко пу та. Исто је кад шти мер од лу чи 
да по мог не тој же ни та ко што јој на ђе по сао. Обра зац утвр ђе не рад ње је раз би јен и сад 
смо у по кре тач кој рад њи: има мо не ку си ту а ци ју за ко ју не зна мо ка ко ће се раз ви ја ти; 
не мо же мо да пред ви ди мо шта ће се де си ти; има мо низ до га ђа ја ко ји је нов за оба 
ли ка. То се де ша ва у ин тер вен ци ја ма. Али све то до ла зи од ка то лич ког вас пи та ња где 
су нас од га ја ли да по ма же мо љу ди ма ко ји су има ли ма ње сре ће од нас, не са мо мо ли-
твом, већ та ко што ће мо за и ста оти ћи и по пра ви ти њи хо ве по ква ре не кли ма-уре ђа је 
и слич но. Та ко ђе, то по ти че и из мог рад нич ког вас пи та ња. Мој отац ни кад ни је за ра дио 
ве ли ке па ре, као ни ње го ви при ја те љи, па кад им се по ква ри ауто, онај што је нај бо ље 
знао да по пра вља ишао би и по пра вљао во зи ла оста ли ма, а кад би се мом оцу по ква-
рио кли ма-уре ђај, ком ши ја ко ји је нај бо ље по пра вљао кли ме би до шао и сре дио га; 
та ко је по сто јао сво је вр сни qu id pro quo од нос ме ђу рад нич ком по пу ла ци јом и то је 
са свим тач но. То је дру ги вид тог ин тер вен ци о ни стич ког мен та ли те та где по ма жеш 
љу ди ма без пра вог раз ло га. Ин тер вен ци ја у чи сти јем об ли ку по ја вљу је се у при ча ма 
као што су „Кла вир-шти мер“ и „От пор“, где ста ри ји чо век по ма же де вој чи ци да ура ди 
школ ски про је кат из фи зи ке и хе ми је. То је не ка вр ста де сти ло ва не фор ме ал тру и зма, 
а у мно гим мо јим при ча ма по сто ји тач ка кад лик осе ти да га суд би на ис ку ша ва јер ка же: 
„Мо рам да од лу чим: мо гу да се окре нем и одем – или мо гу да по мог нем.“ А кад до не се 
ту од лу ку, при ча кре ће.

М. Б.: То ми се до па да – до не су од лу ку да се не окре ну и оду.

Т. Г.: Па, кад би се окре ну ли и оти шли, не би би ло при че или би при ча би ла о уоби-
ча је ној де ви зи „жи вот не ма сми сла“. 

М. Б.: Да. Као што ја ка жем сту ден ти ма ко ји се жа ле да чи та ју са мо не га тив не при че 
– „без су ко ба не ма при че“. Али за ни мљи во ми је ка ко су мно ги осо бе ни де та љи исти у 
Ва шој и Фок не ро вој при чи – то ли ко то га што чи та мо је ту, у на шим гла ва ма – на при
мер, оче ви у обе при че оте ра ју све удва ра че.

Т. Г.: То је слу чај ност – још је дан део ар хе ти па; за то је та ста ра же на за вр ши ла са ма. 
Би ло је уоби ча је но да отац по ро ди це, па три јарх, оте ра удва ра че из не ко ли ко раз ло га: 
ни су би ли до вољ но до бри, до вољ но бо га ти, али по ста вља се и пи та ње да ли је он 
мо жда же лео да ћер ка оста не с њим и во ди ра чу на о ње му, о ње го вој же ни. Ни је же-
лео да се уда и оде. Из гу био би па зи те љи цу.

М. Б.: А мај ке су че сто уми ра ле по сле број них по ро ђа ја, па је же лео да не ко бри не о 
ку ћи.
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Од го вор ност и са о се ћа ње

М. Б.: Још је дан обра зац ко ји сам ви де ла у Ва шим при ча ма су де де. Оп чи ње на сам ко
ли ко мој отац ужи ва у уну ци ма. Он се за и ста игра с њи ма кад их чу ва (или кад они чу ва
ју ње га, ка ко он ка же). Ње го ва ге не ра ци ја оче ва ни је уче ство ва ла у не зи де це ка ко то 
чи не оче ви мо је ге не ра ци је и ми слим да им је сад ја сно, кад гле да ју сво је си но ве и зе то ве, 
шта су про пу сти ли. Има те не ко ли ко при ча где де де пре у зи ма ју бри гу од уну ци ма – „Спој 
са де цом“ и „Удва ра ње Мер лин Ле блон“, на при мер. Ре ци те не што о му шкар ци ма у тим 
при ча ма. Шта Вас је ин спи ри са ло да се усред сре ди те баш на де де ко је узи ма ју уде ла у 
од га ја њу уну ка?

Т. Г.: Де де у тим при ча ма по ти чу из 
два из во ра. Пр во, ја ни кад ни сам упо-
знао ни јед ног свог де ду јер су умр ли пре 
не го што сам се ро дио. Не што што пи сци 
ра де је сте да из ми шља ју оно што не ма-
ју, па сам ја се би из ми слио де де док сам 
пи сао. Дру го, бу ду ћи да са пре да вао увод-
не кур се ве са три де сет се дам сту де на та 
у учи о ни ци, увек сам имао мно го са мо-
хра них мај ки ко је су има ле про бле ме с 
од го јем де це. И увек сам до би јао мно го 
оправ да ња, на при мер: „Мо ја ма ма или 
мој та та ни су мо гли да ми при чу ва ју де цу, 
па ни сам мо гла да стиг нем на пре да ва-
ње.“ Или: „Де ца су ми бо ле сна, а мо ји не 
мо гу да их чу ва ју јер се бо је да ће и они 
до бит грип, па мо рам да оста нем ку ћи.“ 
Или би до шле с де цом. До ла зе с де цом 
на пре да ва ња, па по не кад имам дво је, 
тро је, пе то ро де це у учи о ни ци. Ето ода-
кле до ла зи то за ни ма ње за де де – има 
мно го де да и ба ба или пра де да и пра ба-
ба ко ји чу ва ју ма лу де цу. За то што де вој ке 
за труд не јед ном или два пу та, а не ма ју 
му жа ни ти по сао. По не кад мај ка сту дент-

ки ње не жи ви бли зу или је не ма, или ње на мај ка ни кад ни је има ла му жа. И он да де те-
то ви пра де да и пра ба ба, пре те кли стар ци из че тр де се тих, ко ји су од ра сли, ра ди ли све 
ка ко тре ба, јед ном се вен ча ли и ра ди ли че тр де сет го ди на на пи ла ни и жи ве ли по ште но, 
мо ра ју да се но се с тим ха о сом.

М. Б.: То има ве зе с Ва шом те мом пре у зи ма ња од го вор но сти – као онај слу жбе ник 
дез ин сек ци је ко ји до ђе да по пр ска ку ћу. Ни је ње го ва од го вор ност да по мог не тој же ни; 
мо гао би да из вр ши дез ин сек ци ју и оде. Или де да – ни је то ње го ва од го вор ност, али је 
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уну че ње го во, а и од го јио је мај ку ко ја је ро ди ла то де те ван бра ка. Та те ма од го вор но сти 
стал но се по ја вљу је у Ва шој про зи. Је ли и то део ка то лич ког вас пи та ња?

Т. Г.: Ни је то ни шта о че му сам ја мно го раз ми шљао; ако је ту, ту је. Искре но мо гу да 
ка жем да не раз ми шљам ка ко ћу пи са ти са мо о од го вор ним љу ди ма или не што слич но.

М. Б.: Та кав је по глед на свет у Ва шој про зи – из бор је да се пре у зме од го вор ност.

Т. Г.: Не знам шта да ка жем на то, али до зво ли те ми да при чам о не че му о че му знам 
по не што, а то је по јам без на де жно сти или оча ја, ко је ви ђам у мно гим де ли ма са вре-
ме не про зе. Чи ни ми се да на и ла зим на две вр сте при ча ко је ме бри ну. Јед на је као 
оне из Њу јор ке ра где је све ша ла и чи та лац не мо же ни шта да узме за озбиљ но, чак ни 
смрт или бо лест. Чи та лац осе ћа да не би тре ба ло да про жи вља ва сна жна осе ћа ња о 
би ло че му за то што је то глу по и бур жо а ски. А дру га вр ста при че на ко ју на и ла зим 
је сте истин ски мрач на при по вест о опа ким љу ди ма ко ји не уче ни шта из оног што 
чи не и ни кад их не сти же ни ка ква ка зна за то ни ти од ма зда. По не кад је то ре а ли зам. 
И та кве при че при па да ју ка но ну. Али гре шка ко ју пи сац та квих при ча пра ви, по мом 
ми шље њу, је сте што пи ше све при че у том ма ни ру за то што се он да, с вре ме ном, уда ља-
ва од ре а ли зма. Шта хо ћу да ка жем? Не ре ал но је за не ма ри ти са о се ћа ње и спо соб ност 
ко ју љу ди има ју да се но се и из бо ре с про бле ми ма. Мо же те на пи са ти при чу о то ме 
ка ко је стра шно умре ти од не ке вр сте ра ка. То је ре ал но. Ипак, ши ром зе мље упо зна јем 
мно ге љу де ко ји су се из бо ри ли с ра ком и у до ста су до бром ста њу те но ћи кад умру. 
Знао сам та кве љу де. Где је њи хо ва књи жев ност? Про чи тао сам при чу јед ног сту ден та 
о же ни ко ја је би ла зло ста вља на, пот пу но емо ци о нал но уни ште на, и на кра ју се уби ла. 
По зна јем мно ге сту ден те и сту дент ки ње ко ји су би ли зло ста вља ни и ве ћи на се из бо ри-
ла с тим на раз не на чи не. Не ки чак и пи шу о то ме, што је те шко за чи та ње, али све јед-
но – мо жда је то те ра пи ја – они то мо гу. Не ка ко љу ди ко ји па те на тај на чин или ко ји 
мо гу да се из бо ре с тим кроз шта про ла зе... Где су њи хо ве при че о ма лим ус пе си ма ко је 
љу ди оства ре кад се но се с про бле ми ма? Е па, не ма их јер их је ђа вол ски те шко пи са-
ти, а да не зву че огра ни че но или као кли ше или не у ку сно или сен ти мен тал но. Нај стра-
шни је не што што мо же да се до го ди ин те ли гент ном пи сцу је сте сен ти мен тал ност. Не 
тре ба му ни мр ви ца то га у про зи. Али ми слим да ако чи таш до вољ но и схва тиш ка ко 
да спо јиш ху мор и иро ни ју и од го ва ра ју ћи тон с ло шим ства ри ма, он да мо жеш да на-
пи шеш при чу ко ја има емо ци о нал ну те жи ну, а да не бу де ни нај ма ње сен ти мен тал на. 
Ако ико же ли да зна ка ко да се но си с тим, мо же да про чи та мо је при че. Не знам баш 
тач но ка ко то ра дим, али то је све стан спој ко ме ди је и тра ге ди је, иро ни је и ди рект ног, 
не и ро нич ног при по ве да ња. Мно го то га је као степ плес или џи тер баг или пе ва ње: или 
га имаш у се би или не маш.

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




