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Џеф Да јер и Ме тју Спек тор

И
М

Е

УМЈЕТ НОСТ НЕ ФИК ЦИ ЈЕ БР. 6
Ро ђен у Чел те на му 1958, Џеф Да јер сту ди рао је на Окс фор ду. Сво је обра зо ва ње 

сма тра „ти пич ним, у од ре ђе ном сми слу“, а се бе „ко ри сни ком бе не фи ци ја ко је је уве ла 
ла бу ри стич ка вла да на кон Дру гог свјет ског ра та“. Отац му је био ли мар, мај ка му је ра-
ди ла у школ ској мен зи, и у не по пу стљи во спон та ном сти лу ко ји је си гур но по знат чи та-
о ци ма ње го вих књи га, Да јер ми је ка зао о свом обра зо ва њу: „На овај пот пу но па си ван 
на чин, све што сам ра дио од сво је је да на е сте го ди не би ло је не пре кид но по ла га ње 
ис пи та.“ Та ко ле же ран при каз, на рав но, ни чим не до при но си ра зу ми је ва њу нео бич ног 
не спо ко ја Да је ро вог пи са ња, ње го вог те мат ског до ме та, ко мич не енер ги је, ни ти ње го-
вог пу ког оби ма. Да је ро ва пр ва књи га, Ways of Tel ling, сту ди ја о ен гле ском пи сцу Џо ну 
Бер џе ру, об ја вље на је 1986. Пра ти је ро ман, The Co lo ur of Me mory (1989), а по том But 
Be a u ti ful (1991), низ – крат ких при ча? есе ја? – о џе зу, ко ји прак тич но за по чи ње ра за ра ње 
жан ра по ко јем је Да јер са да до бро по знат. Ота да је об ја вио три књи ге увр ште не у ро-
ма не – The Se arch (1993), Pa ris, Tran ce (1998) и Џеф у Ве не ци ји, смрт у Бе на ре су (2009) – и 
осам ко ји то ни су. По то њи об у хва та ју The Mis sing of the Som me (1994), ме ди та ци ју о Пр вом 
свјет ском ра ту; Out of She er Ra ge: In the Sha dow of D. H. Law ren ce (1997), књи гу књи жев не 
кри ти ке; Yoga, for Pe o ple who Can’t Be Bot he red to Do It (2003), збир ку пу то пи са; The On go
ing Mo ment (2005), књи гу о фо то гра фи ји; и Zo na: A Bo ok abo ut a Film abo ut a Jo ur ney to a 
Ro om (2012), књи гу филм ске кри ти ке. Али ни јед на од ових кла си фи ка ци ја ни је са свим 
за до во ља ва ју ћа. Да је ро ви ро ма ни че сто пре ки да ју рад њу ка ко би раз ма тра ли са свим 
не фик тив на пи та ња; ње го ва не фик ци ја ра до и про из вољ но од сту па од свог на ве де ног 
пред ме та, че сто пра ве ћи на гао пре о крет у сфе ру лич ног. 

Наш пр ви су срет од и грао се про шле зи ме у Ајо ва Си ти ју, гдје је Да јер го сту ју ћи пре-
да вач у окви ру уни вер зи тет ског про гра ма по све ће ног пи са њу не фик ци је. Про во ди ли 
смо ју тра у раз го во ру у до дат ној, одво је ној кан це ла ри ји иза ку ће ко ју је Да јер унај мио, 
че сто пра ве ћи па у зу ра ди кроф ни, ка фе и руч ка. Уве че би смо се ви дје ли за ве че ром, на 
про јек ци ји фил ма Све ти мо то ри Ле о са Ка рак са, и на пи ву у два вр хун ска ка фи ћа Ајо ва 
Си ти ја, Fox he ad и Ge or ge’s. Да је ро ва су пру га, га ле рист ки ња Ре бе ка Вил сон, до шла је у 
по сје ту из Лон до на, и при дру жи ла би нам се че сто то ком ових из ла за ка. Ка сни ји са стан-
ци од и гра ли су се у Лос Ан ђе ле су и Лон до ну. 

Ужи во, Да јер је љу ба зан, ду хо вит и ви сок. Ср да чан и пред у сре тљив ис пи та ник, по-
вре ме но би се на до ве зао на пре ђа шњу те му, ка ко би утвр дио да смо је до бро пре тре сли, 
на ви ка ко ја – да опет то ка жем – не ће из не на ди ти ње го ве чи та о це.

Ме тју Спек тор: Пр во што бих хтио…

Џеф Да јер: Из ви ни те што пре ки дам, али – по ци је ни да за зву чим као не ки рат ни 
зло чи нац у Ха гу ко ји од би ја да при зна ле ги тим ност су да на ком му се су ди – мо рам 
при го во ри ти па ра ме три ма овог ин тер вјуа. 

М. С.: По ко јој осно ви? 
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Џ. Д.: Но си на слов „Умјет ност не фик ци је“. Са да, мо гао бих се по жа ли ти: „А што је 
с фик ци јом?“, али то би зна чи ло при хва ти ти раз ли ку ко ја ни је одр жи ва. Фик ци ја, не-
фик ци ја – стал но се пре та па ју јед на у дру гу.

М. С.: Уоп ште не пра ви те раз ли ку из ме ђу њих?

Џ. Д.: Ми слим да оправ да на про цје на оно га чи ме се ба вим по сљед њих ко ли ко већ 
го ди на ни је мо гу ћа ако при хва ти те то раз гра ни ча ва ње. Од би ја ње то га дио је оно га о 
че му се у књи га ма за пра во ра ди. Ме ни су оне све, хм, ка ко се оно ка же? Ах да, књи ге! 
Ни сам то под вр га вао на уч ној ана ли зи, али ако по гле да те од нос из ми шље ног у та ко-
зва ним ро ма ни ма на спрам из ми шље ног у оста лим дје ли ма, оче ку јем да би би ли от-
при ли ке јед на ки. На при мјер, при је не ко ли ко да на чи тао сам од ло мак из Out of She er 
Ra ge – ово све зву чи по ма ло ме та! – о пре да ва њу одр жа ном у Дан ској.

М. С.: Онај дио гдје твр ди те да сте се по ја ви ли бо ле сни и не спрем ни?

Џ. Д.: Да. Тај дио је пот пу но из ми шљен. Мој мо то је уви јек био: „Ако ни сте ви ше 
не го спрем ни, ни сте спрем ни.“ Ја сам гим на зи ја лац, ра дим свој до ма ћи. Исто та ко, у 
фик ци ји то ли ко то га цр пље но је из ствар ног жи во та. Али ствар за пра во ни је у то ме. 
Ствар је у то ме што је тех ни ка ко ју ко ри сти те прак тич но иста за фик ци ју и не фик ци ју. 
То ни је као у слу ча ју Су зан Сон таг, гдје по сто ји ла ко пре по зна тљи ва по дје ла из ме ђу 
њих. Сон таг је уви јек пи та ла за што се не ода пу но при зна ње зна ча ју ње не фик ци је. Па, 
на то по сто ји не ко ли ко мо гу ћих од го во ра, али бит но је да је она при хва та ла по дје лу 
ко ју ја по ри чем. Ипак су то са мо књи ге. Да се вра ти мо на Ва ше прет ход но пи та ње, 
ми слим да раз ли ка из ме ђу фик ци је и не фик ци је има ма ње ве зе с пи та њем „Да ли се 
то ствар но де си ло или је из ми шље но?“ не го с фор мом. И ви ше не го са са мом фор мом 
има ве зе са оче ки ва њи ма ве за ним за од ре ђе не фор ме. У скла ду с тим ка ко се не ка 
књи га пред ста вља, ре кла ми ра или свр ста ва, чи та о ци има ју од ре ђе на оче ки ва ња. Из 
то га про из и ла зи да оче ку ју књи ге у оквир но ус по ста вље ним ка те го ри ја ма да се по-
на ша ју на од ре ђе ни на чин. Та ко да љу де мо же при лич но уз не ми ри ти ка да књи га не 
ра ди оно што они ми сле да би тре ба ло да ра ди, иа ко књи зи по соп стве ним мје ри ли ма 
ни шта не фа ли и не ма же љу да се по ви ну је не ком спо ља шњем ску пу пра ви ла. Мо је 
књи ге су у том по гле ду че сто раз о ча ра ва ју ће. Мо жда и у дру гим по гле ди ма, али сам, 
ну жно и на сре ћу, нео п те ре ћен у том по гле ду. 

М. С.: Ипак, не ке од Ва ших књи га екс пли цит ни је су свр ста не у ро ма не. Pa ris Tran ce 
и Џеф у Ве не ци ји, Смрт у Бе на ре су – по ста вља ју се као та кве на на чин на ко ји, ре ци мо, 
Зо на и But Be a u ti ful то не ра де. Сма тра те ли је дан од тих об ли ка бли жим од дру гог?

Џ. Д.: Не, ни као чи та лац ни као пи сац. Прем да фик ци ја зна да вас до ве де спрам 
соп стве них не пре ко ра чи вих огра ни че ња на при лич но за ни мљив на чин. Мој оп сег 
као пи сца, оп ште гле да но, нео бич но је ши рок. Као ро ма но пи сца он је стра вич но огра-
ни чен. Гру па при ја те ља, су срет из ме ђу мом ка и дје вој ке – и то је то. Али вр сног ква-
ли те та, ци је ним, она ко сон та гов ски. 

М. С.: А кад је у пи та њу кре а тив на не фик ци ја?
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Џ. Д.: Деј вид Хер је ре као да у ен гле ском је зи ку не по сто је дви је ри је чи та ко де-
при ми ра ју ће као што су „књи жев на фик ци ја“. У пот пу но сти се сла жем. Али уско ро 
би смо мо гли би ти при ну ђе ни да до да мо да у аме рич ком је зи ку не по сто је дви је та ко 
де при ми ра ју ће ри је чи као што су „кре а тив на не фик ци ја“. Ако кре а тив на не фик ци ја 
зна чи не што по пут оне књи ге Ши ле Хе ти, сва ки пут ћу ра ди је иза бра ти ста ре до бре 
не-кре а тив не исто риј ске књи ге. Не ин те ре су је ме кре а тив на не фик ци ја и не ин те ре-
су је ме књи жев на фик ци ја. Ин те ре су ју ме до бре књи ге, ко је се са да по ја вљу ју у ра зним 
об ли ци ма, мно го број ни јим у од но су на оне ра ни је при хва ће не. Ја при го ва рам љу ди-
ма у ро ма но пи сач ком та бо ру с њи хо вом не при ко сно ве ном прет по став ком да је ро ман, 
не за ви сно од ква ли те та да тог при мјер ка, на не ки на чин су пер и о ран.

М. С.: Прет по ста вља те ли да су слич ни ста во ви пре ма ро ма ну не ка вр ста пре о
ста лог фор ма ли стич ког сно би зма, као што по сто је љу ди ко ји во ле џез, али та ко ђе и 
џез сно бо ви?

Џ. Д.: На про тив, бу ду ћи да сам и сâм џез сноб, ми слим да је то са мо на ви ка из ни кла 
из мен тал не тро мо сти. Ма ло гра ђан шти на.

М. С.: Спо ме ну ли сте да сма тра те пи са ње фик ци је ре ла тив но те шким. Не же ли те 
ваљ да на го ви је сти ти да Ва ше соп стве не књи ге не прет по ста вља ју на по ран рад. Њи хов 
стил чи ни ми се по не кад вар љи во спон та ним.

Џ. Д.: Па раз лог то ме је што до ста че сто, на кон што ре ви ди рам про зу и утег нем је, 
она ис пад не су ви ше кру та, као да је про гу та ла мот ку. Та да, по што за вр шим с уте за њем, 
ра дим на ла ба вље њу, ма си рам про зу да по ста не ла га ни ја, опу ште ни ја. Ра ди се о Мин-
гу со вом иде а лу – исто вре ме но утег ну то и ла ба во. Уоп ште но го во ре ћи, пи са ње је сте 
те шко, и би ва то све ви ше и ви ше. По ред тру да и вре ме на уло же ног за пи са ћим сто лом, 
свје стан сам и да, ка да ра дим на пу то пи сним тек сто ви ма, та мо не гдје, би ло гдје да се 
за тек нем, раз гле дам око ли ну и мо рам не што за па жа ти, и сма трам то на пор ним; у 
ства ри, при лич но се то га гро зим. У ре цен зи ји јед не од мо јих књи га пи са ло је ка ко сам 
до бар опа жач. Же на ми се то ме сми ја ла као лу да. Јед ном је ре кла о оно ме што пи шем: 
„Не знам ка ко ти то успи је ва – ти ни шта не за па жаш, али не уми јеш ни шта ни из ми сли ти.“ 
На рав но, ту се ра ди о за дир ки ва њу из ме ђу му жа и же не, а не о књи жев но-кри тич ком 
од го во ру, али исти на је. Во лим кад не мо рам за па жа ти ства ри, а чак и ви ше од то га да 
не за па жам, во лим ка да не мо рам из ра зи ти оно што сам за па зио. Док се чи ни да је 
не ко као Ап дајк жи вио сва ког да на на јед ном за па њу ју ћем ни воу опа жљи во сти. Мо гу ће 
је да ро ма но пи сци из вје сног ни воа и ду го вјеч но сти има ју то за јед нич ко – не ис црп ну 
моћ за па жа ња. А да не го во ри мо о спо соб но сти да то све за пи шу. Књи га као што је, 
ре ци мо, Ко рек ци је пот пу но је из ван мог до ме та, оп сег и со лид ност ис ку ства ко је Френ-
зен ну ди чи та о цу. Чак и да сам имао иде ју за ту књи гу и та ле нат да то оства рим, и 
да ље не бих мо гао уло жи ти на пор ко ји је за то по тре бан.

М. С.: Пи са ње с вре ме ном по ста је све те же?

Џ. Д.: Због мно штва раз ло га. При је све га, свје стан сам про тра ће ног ра да ко ји не-
из бје жно иде у то, не е фи ка сно сти свој стве не са мом про це су, или ба рем мом про це су 
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пи са ња. Ни на ко ји на чин не мо же се из бје ћи чи ње ни ца да пр вих не бит но ко ли ко 
мје се ци не ће би ти баш ни ма ло за бав но, и од тог ма те ри ја ла ма ло то га ће на кра ју би ти 
штам па но. У са вр ше ном сви је ту пре ско чи ли би сте та пр ва три мје се ца и јед но став но 
по че ли са, шта знам, че твр тим мје се цом, али не мо же те. И осје ћам да ми је све те же 
за по че ти. Ка да ми је би ло се дам на ест, и ка да би нам про фе сор у шко ли за дао да то ком 
бо жић ног рас пу ста на пи ше мо са став, ура дио бих то или у пр во сло бод но ве че пет ка 
или на ред ног ју тра. Не за то што сам во лио пи са ти већ за то што сам то ли ко стре пио 
од из вје сно сти да то мо рам ура ди ти да сам хтио то што при је од ра ди ти. Оно што ме 
чу ди, сад кад ми је пе де сет че ти ри, усред сам ка ри је ре и то ме слич но, је сте да сам 
мно го ма ње ди сци пли но ван не го што сам он да био.

М. С.: Ко ли ко је за пра во про тра ћен тај про тра ће ни труд? Про тра ће ни труд јед на 
је од Ва ших те ма. 

Џ. Д.: Прет по ста вљам да је труд на ко ји се од но сим ну жно про тра ћен, али ипак ми 
те шко па да. Исто та ко сам свје стан да сам упао у рад ну ру ти ну при ко јој уго дан дио 
по сла сту па на сна гу све ка сни је. Би ло би ли је по то про ми је ни ти, али, као што сам 
ре као тре не ру ко ји ми је да вао час те ни са про шле сед ми це, у овим го ди на ма не мо гу 
се упу сти ти у ду бо ку ар хе о ло шку ре кон струк ци ју свог бек хен да. Нај бо ље че му се 
мо гу на да ти је сте по не ко шти ма ње или по де ша ва ње, као нпр. на у чи ти – да се опет 
вра тим пи са њу – да не при ла зим ин тер не ту по от при ли ке по ла са та. Ту је и до ста дру-
гих ства ри. То ли ко су ми огав ни пи сци ко ји узи ма ју се бе за о збиљ но да сам, као вид 
про те ста, сма њио при о ри тет уло ге ко је пи са ње има у мом жи во ту. Ра дим то ка да не-
мам ни шта па мет ни је ра ди ти – па чак и та да умје сто то га че сто не ра дим ни шта. Оно 
што ми се ствар но сви ђа је сте пра ти веш. Во лим да про сти рем опра ну одје ћу, пје вам 
ону ста ру пје сму из Дру гог свјет ског ра та “We’re Go ing to Hang Out the Was hing on the 
Si eg fried Li ne”1 док то ра дим и да ми је све чи сто и су во и сло же но кад же на до ђе ку ћи. 
Она ме зо ве да лит пра љом јер, по пут ни жих ка сти, оба вљам и све дру ге вр сте чи шће-
ња. Зна те већ, с она квим вре ме ном у Ен гле ској ствар но је те шко све осу ши ти. Ово 
Ва ма вје ро ват но зву чи бе сми сле но, бу ду ћи да сте Аме ри ка нац, у зе мљи све при сут не 
су ши ли це за веш. Лу ди ло – у Ајо ви, гдје сун це си ја прак тич но сва ки дан от ка ко сам 
сти гао, ни кад не ће те ви дје ти веш про стрт да се су ши. Или мо жда га има а да ја то јед но-
став но ни сам за па зио. Би ло ка ко би ло, по ен та је у то ме да, прем да је те шко осу ши ти 
веш у ки шној Ен гле ској, то ни је ни при бли жно те шко као пи са ње, и сто га на кон цу – да на, 
или сед ми це, или ако баш хо ће те да то ду го роч но са гле да те, на кон цу са мог жи во та 
– би ти пра ља ни је ни из бли за јед на ко за до во ља ва ју ће као би ти пи сац. Ми слим, не 
би сте са да во ди ли раз го вор са мном да је све оно што сам ура дио би ло пра ње ве ша, 
зар не? Не што ова ко: Као је дан од нај и стак ну ти јих да ли та на шег вре ме на, да ли би сте 
ми ре кли не што о свом оми ље ном омек ши ва чу...

М. С.: Да ли по сто ји не ка уста ље на ру ти на?

1 Реч li ne се на ен гле ском од но си и на clot he sli ne, од но сно ко но пац за веш, отуд стих о ве шу обје-
ше ном на Зиг фрид ли ни ји (The Sig fried Li ne). (Прим. прев.)
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Џ. Д.: Уви јек одри је мам не гдје из ме ђу два и пет по под не. По ред то га, мо ра ли би смо 
раз мо три ти сва ку књи гу по на о соб и то у ко јој сам фа зи био код сва ке по је ди нач не књи-
ге. Што, прет по ста вљам, зна чи да је од го вор не га ти ван. Не вје ро ват но ми је те шко да се 
скра сим, и имам ве о ма огра ни че ну моћ – ако то мо же мо удо сто ји ти том ри јеч ју – кон-
цен тра ци је, та ко да се ис по чет ка сва ких пар ми ну та уста јем са сто ли це. Ка сни је мо гу 
оста ти за пи са ћим сто лом на ду жи пе ри од, све док нај зад ви ше се бе не мо рам при мо-
ра ва ти да ту оста нем. Уо би ча је ни по сту пак је да се јед но став но пре пу стим из ли ву иде ја 
без по себ не бри ге о пра во пи су или би ло че му дру гом. Јед но став но из либ иде ја ка ко 
бих се увје рио да ту не чег има. И он да поч нем то кле са ти у не ки об лик, на ни воу ре че-
ни це и цје ло куп не струк ту ре. Али та по чет на фа за је она ко ју све ви ше мр зим, та ко да 
на сто јим то од ра ди ти што је мо гу ће бр же, у пе то ми нут ним на ле ти ма кре а тив не енер-
ги је. Спо со бан сам уло жи ти ври је ме за сто лом при је не го што уста нем да ра дим не што 
дру го. Био би то бо љи на чин ра да ка да бих мо гао пи са ти при стој не ре че ни це од са мог 
по чет ка. За што то не ра дим за ме не оста је за го нет ка, или би би ла, да уоп ште је сте за го-
нет ка. То је за то што сам та ко не стр пљив. Же лим за пи са ти сав са др жај та ко да он да 
мо гу пре ћи на за бав ни дио по сла, ко ји се са сто ји у пре у ре ђи ва њу ре че ни ца. Та ко да 
мо је не стр пље ње да до ђем до тог ди је ла на кра ју до ве де до ње го вог од ла га ња. 

М. С.: Да кле, ка ко то ме ис по чет ка при сту па те? С олов ком и би ље жни цом? С лап
то пом? 

Џ. Д.: За пи су јем до ста за па жа ња и на су мич них ми сли у но тес и на кан це ла риј ску 
хар ти ју, али пра ви те шки рад од ви ја се на лап то пу, уз по моћ ма ле цр не би ље жни це 
„Рај ман“, у ко ју за пи су јем ства ри ко је се ти чу струк ту ре и пра тим што се де ша ва и што 
све тре ба још да ура дим. Ком пју тер је су пер због свих оних по де ша ва ња са ау то мат-
ским ис пра вља њем, ко је сам успио – на кон што сам стра хо вао да за то не ћу би ти 
спо со бан – пре ба ци ти са ста рог лап то па на свој ганц но ви мек. Раз ба ца не иде је та ко 
бр же по ста ју чи тљи вим – ри је чи с тип фе ле ри ма по ста ју пра вил но на пи са не. То ли ко 
ду го сам се др жао свог ста рог ме ка да су се сло ва на по је ди ним тип ка ма из ли за ла. Кад 
бих и нај ма ње окли је вао за бо ра вио бих гдје је Е и си ја сет дру гих сло ва, та ко да сам 
био при ну ђен ку ца ти а да ни кад не за ста нем да раз ми слим. Би ло је то као укр шта ње 
Ке ру а ка и Жор жа Пе ре ка, с при мје сом ма ло Оу Ли По па ла му ђе ња. Лап топ зна чи да 
не ма ви ше раз ли ке из ме ђу број них рад них вер зи ја. Јед на вер зи ја кон стант но гу та 
дру гу. Че сто не штам пам ства ри до са мог кра ја, вје ро ват но због то га што сам стип са, 
јер не же лим одри је ши ти ке су за то нер – као мој отац, ко ји је сма трао да је ис ко ри-
сти ти ке си цу за чај са мо јед ном чин су лу дог ра сип ни штва.

М. С.: Да, а је су ли Ва ши ро ди те љи ра до чи та ли?

Џ. Д.: Не, ни су уоп ште. Нај ва жни ја чи ње ни ца о мом раз во ју као пи сца је сте да по-
ти чем из по ро ди це у ко јој се ни је чи та ло. Мај ка би по вре ме но про чи та ла по не ку 
без ве зну књи гу о Дру гом свјет ском ра ту. Уви јек би има ле при лич но за ни мљи ве ко ри-
це и на сло ве по пут оног Тро ји ца ко ју ни су мо гли уби ти, рад ња се од и гра ва ла у бур ман-
ској џун гли и слич но. Пи тао бих ма му ка ква је књи га, а она би ре кла: „Ох, до ста те шка.“ 
По ми сли ли би сте да го во ри о Фок не ру или Џој су. Отац ни кад ни је чи тао ни шта осим 
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Daily Mir ror-а. Ме ни је би ло дра го што сам знао да не ће чи та ти Pa ris Tran ce или Џеф у 
Ве не ци ји, са свим оним што се де ша ва у тим књи га ма. По ло жио сам 11плус2 ис пит, 
кре нуо у гим на зи ју, и ни је ми ишло сјај но док ни сам на пу нио от при ли ке че тр на ест 
го ди на. Та да се је дан про фе сор ен гле ског под име ном Боб Бил по себ но за ин те ре со вао 
за то да ме охра бри, и пре ко ње га сам се на ву као на књи жев ност. Ми слим, при лич но 
стан дард но и де таљ но опи са но ис ку ство пре о бра ће ња. Зна те већ, по ро ди ца рад нич-
ке кла се, кли нац по ла же ис пи те, на ста вља по ла га ти ис пи те, иде на Окс форд, и за вр ши 
у про гра му за шти те свје до ка ов дје у Ајо ва Си ти ју. 

М. С.: На ка кве Вас је то ства ри Боб Бил на ву као?

Џ. Д.: Ства ри ко је смо учи ли за ма ту ру. Ри чард Тре ћи би ла је пр ва. Из бор књи га из 
ка но на, и не зва нич но, не ке са вре ме ни је ства ри.

М. С.: Да ли је би ло аме рич ких, или жан ров ских, ути ца ја?

Џ. Д.: Аме рич ких пи са ца, да. Дао ми је да чи там оне оче ки ва не – Се лин џе ра, Хе ле-
ра и Ке ру а ка. Из гле да ли су то ли ко са вре ме ни ји од ма ког од сво јих ен гле ских пан да на. 
И об ра ди ли смо Гет сби ја за Аle vel ис пи те. Да кле од нај ра ни је фа зе свог чи та лач ког 
жи во та – ко ји је по чео при лич но ка сно – би ли су ми по зна ти и при вла чи ли су ме аме-
рич ки пи сци.

М. С.: У Out of She er Ra ge ка же те да сте упра во због Д. Х. Ло рен са по же ље ли да по
ста не те пи сац. Због че га тач но?

Џ. Д.: Та тврд ња исти ни та је са мо у кон тек сту те спе ци фич не књи ге. Не би би ла 
са свим тач на у суд ни ци. Али Си но ви и љу бав ни ци у не ко ли ко по гле да опи су је про цес 
кроз ко ји ћу ка сни је про ћи – од ра ста ње у рад нич кој по ро ди ци – прем да до ста дру га-
чи јој од Ло рен со ве – и по че так про це са ко ји ће до ве сти до ње ног пре ра ста ња. Би ло 
је и дру гих пи са ца чи је сам књи ге во лио, али био сам та ко ре ћи за љу бљен у Ло рен са, 
у ње го ву же сти ну. Имао сам ње го ве сли ке на зи ду спа ва ће со бе, као што клин ци ових 
да на др же сли ке овог или оног ти неј џер ског идо ла. Пр ва би о гра фи ја ко ју сам икад 
про чи тао би ла је Све ште ник љу ба ви Хе ри ја Т. Му ра. То је са свим нор мал но. Ствар са 
Ло рен сом је у то ме што, ко год би га срео на пет ми ну та, на кра ју би на пи сао ме мо а ре 
о вре ме ну про ве де ном са Д. Х. Ло рен сом. Знао је да ба не у не чи ји жи вот, и сви би би-
ли пре пла вље ни ње го вим ге ни јем – и он да би, на рав но, до шло до раз до ра. По ред 
то га, је дан од драм ских ко ма да ко је смо чи та ли за ис пит био је Освр ни се у гње ву Џо на 
Озбор на. Ве за из ме ђу Ло рен са и „гњев них мла дих љу ди“ Озбор но ве ге не ра ци је ја ко 
је опи пљи ва. Ја пред ста вљам ге не ра ци ју ко ја њи ма сли је ди, у сми слу мла ди ћа из рад-
нич ке кла се ко ји иду на фа кул тет и стек ну огор че ност ко ја је та ко ис так ну та осо би на 
бри тан ског жи во та. А мо ја ге не ра ци ја би ла је по сљед ња у том ди рект ном ро до сло ву. 
По сли је ме не – по сли је те мо је ге не ра ци је – ства ри се да ље ком пли ку ју и због ра се. 
И ро да. Ре ци мо да је Зеј ди Смит у том по гле ду ре пре зен та тив на фи гу ра. Ах да, мо рао 
бих по себ но скре ну ти па жњу на Реј мон да Ви ли јам са у овом ро до сло ву ве за ном за 

2 При јем ни ис пит за гим на зи ју, од но сно gram mar school, ко ја се по ха ђа од 11. до 18. го ди не уз ра ста. 
(Прим. прев.) 
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Ло рен са. Он је тај ко ји је про цес кроз ко ји сам про шао у са свим лич ном сми слу учи нио 
ра зу мљи вим у јед ном ши рем кул тур ном, со ци јал ном и по ли тич ком зна че њу.

Же лим то на гла си ти, то је ис ку ство – од ра ста ње у по ро ди ци из рад нич ке кла се – 
ко је ме је од ре ди ло и на ста вља да ме од ре ђу је. Оно је срж мо га би ћа. И оно ус пут 
об ја шња ва до ста то га о мо јој љу ба ви пре ма Аме ри ци.

М. С.: Та љу бав од је ку је кроз ци је ли Ваш рад, не бит но да ли пи ше те о џе зу или фил
му или фо то гра фи ји. Ода кле она по ти че?

Џ. Д.: То је ве о ма ши ро ка те ма. На јед ном не књи жев ном и са свим лич ном ни воу, 
уви јек сам срећ ни ји ка да сам окру жен аме рич ким, а не бри тан ским на гла сци ма. Аме-
рич ка де мо кра ти ја – на чин на ко ји сви мо гу јед но став но при ча ти са сва ким дру гим, 
за јед нич ки је зик. На рав но во лим аме рич ку љу ба зност. Али во лим Аме ри ку и јед но-
став но за то што ни је Ен гле ска, во лим би ти да ле ко од ра ди о ак тив но сти бри тан ског 
кла сног си сте ма, ње го вог не вје ро ват ног за гроб ног жи во та, од гр че ва ко је узро ку је.

М. С.: А што ми сли те о Ло рен су као пје сни ку?

Џ. Д.: Во лим ње го ве по зне, не фор мал не пје сме, ко је су као раз глед ни це са сво јом 
им про ви зо ва ном оштро ум но шћу. 

М. С.: А дру ги пје сни ци?

Џ. Д.: Ка да ме љу ди пи та ју о ути ца ји ма, уви јек ка жем Барт, Бер нхард, Де Ли ло – све 
те ства ри ти па „По гле дај ме, зар ни сам пра ви му до ња“. Али че сто за бо ра вим Во рд-
свор та, јер он ни је ути цај већ ми је у кр ви. Се дам де се тих го ди на у Ен гле ској, ка да 
би сте за вр ши ли Аle vel, има ли би сте још је дан се ме стар при је при јем ног ис пи та за 
Окс форд, и та да смо про чи та ли Тhe Pre lu de. И да ље знам огром не од лом ке из Во рд-
свор та на па мет. Уви јек ми слим ка ко во лим Ше ли ја, али он да кад га поч нем чи та ти има 
пре ви ше оног ах и ох, док Вор дсворт има бла то на чи зма ма. Он мо же да се из ву че са 
свим оним на дах ну тим по ле ти ма ка уз ви ше ном са мо за хва љу ју ћи то ме што је то ли ко 
ски тао ка ко би сти гао до то га. Очи глед но, и код Рил кеа има до ста тих ах и ох, али не 
сме та ми то ли ко. Дру га чи је су вр сте – то је звук фи зич ког рас тр га ног ме та фи зич ким, 
што ће уви јек про из ве сти не ка кав крик. Или је мо жда обрат но. А кад бо ље раз ми слим 
мо жда је то оно што ће те на ћи и код Ше ли ја. Ха-ха. Ето до бре иде је. Сви ђа ми се до ста 
са вре ме не аме рич ке по е зи је јер је та ко ду хо ви та. Би ли Ко линс, Ар да Ко линс – да оста-
нем са мо при они ма с пре зи ме ном Ко линс. И Дин Јанг је ур не бе сно сми је шан. С тач ке 
гле ди шта то на ви ше во лим хаха не го ахох.

М.С.: Да ли ика да пи ше те по е зи ју?

Џ. Д.: Бог ми је свје док – ни кад!

М. С.: Да кле, ка да се де сио тај скок од стра стве ног чи та о ца ка пра вом прав ца том 
пи са њу? 

Џ. Д.: На кон фа кул те та, ка да ни сам био са свим си гу ран што за пра во ра дим. Да нас 
кад се освр нем уна траг, дра го ми је да ни сам пао под ути цај не ког ха ри зма тич ног 
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пре да ва ча на фа кул те ту. Љу ди ко ји су па ли под ути цај Те ри ја Иглто на, на при мјер, 
не ста ли су у вр тло гу те о ри је. Мој ту тор нам је та ко ја сно ста вио до зна ња да је пре да-
ва ње не при јат но од у зи ма ње ње го вог вре ме на, да ни је би ло из гле да да се ишта слич но 
де си. Ни сам знао чи ме сам хтио да се ба вим, али на кон што сам на пу стио фа кул тет, 
мо ја шти ва по ста ја ла су све ак ту ел ни ја, та ко да сам чи тао џеп на из да ња чим би иза шла, 
и чи тао сам ре цен зи је књи га с твр дим по ве зи ма. Не по чи ње се гран ди о зном ам би ци јом 
раз мје ра „Но бел или ни шта“! Ам би ци ја че сто функ ци о ни ше на ни воу ири та ци је. Не 
чак ни љу бо мо ре, већ ири та ци је. По ста јао сам по сте пе но све раз дра же ни ји чи та ју ћи 
ту ђе ре цен зи је, јер вје ро вао сам да то уми јем ура ди ти и сам.

М. С.: Да кле, по че ли сте са пи са њем ре цен зи ја?

Џ. Д.: Да, би ло је то 1982, 1983. Сла гао бих Вас кад бих ре као да сам од у ви јек хтио 
би ти пи сац. На не ки на чин је сам, али ако се оти сне те још да ље у про шлост, од у ви јек 
сам хтио би ти фуд ба лер или не што дру го – но то се ни је де си ло. То ком за вр шне го ди-
не на Окс фор ду, при ја вио сам се до ду ше за не ко ли ко по сло ва, ка ко то већ би ва, и 
ни сам до био ни је дан од њих. По на вљам, ни је то нео бич но. Не ри јет ко је пи са ње исто-
вре ме но оно че му те жи те и оно што вам оста не ка да дру ге мо гућ но сти иш чи ле. 

М. С.: Ка ко сте за по че ли пи са ње пр ве књи ге, Ways of Tel ling?

Џ. Д.: Био је је дан уред ник у ма лој из да вач кој ку ћи ко ји је ви дио не ке од мо јих 
тек сто ва. На кон фа кул те та по чео сам чи та ти Бар та, Вал те ра Бен ја ми на, Реј мон да Ви-
ли јам са – све те ства ри ко је по ве зу ју књи жев но обра зо ва ње са по ли ти ком. Про чи тао 
сам Бер џе ро ве На чи не гле да ња и он да га по чео чи та ти све че шће, и би ло је то ве о ма 
под сти цај но и уз бу дљи во. Ра дио је не што што при је то га ни кад ни сам су срео у ен гле-
ском спи са тељ ству – пре мо шћа вао је гра ни цу из ме ђу фик ци је и кри ти ке итд. Све то 
уз је дан ни во по ли тич ког ан га жма на ко је је ра них осам де се тих био ап со лут но оба ве-
зан. Био је мој оми ље ни пи сац и ин тер вју и сао сам га за Mar xism To day. При том, Бер џер 
је био – и остао – та ко ве ли ки и ди ван чо вјек. Да кле кад је овај тип упи тао да ли сам 
по ми шљао на то да на пи шем књи гу, од мах сам ре као да, књи гу о Џо ну Бер џе ру! Са мо 
ште та што је књи га ко ја је про из и шла та ко сла ба. Ни сам ис ко ри стио ни јед ну од сло бо-
да ко је ми је омо гу ћио. Због че га је But Be a u ti ful – мно го при клад ни ји омаж – по све ћен 
ње му.

М. С.: При клад ни ји у ком сми слу?

Џ. Д.: Ком би на ци ја кри ти ке и кре а тив ног пи са ња, ко мен та ра и уо бра зи ље. Бер џер 
ни је ака де мик, али је ши ро ко на чи тан и стра стан. У ње го вим књи га ма мо же те про на-
ћи пот пу ну по све ће ност оно ме о че му се де си да пи ше. По ми сао на то да по ку шам 
слу ша ти му зи ку с истим ин тен зи те том с ко јим је он по сма трао сли ке би ла је исто вре-
ме но за стра шу ју ћа и охра бру ју ћа.

М. С.: Ва ши при по вје да чи су ско ро уви јек на пу ту или у из гнан ству, а Yoga, for Pe o ple 
Who Can’t Be Bot he red to Do It об је ди ња ва низ пу то пи сних есе ја. Да ли је пу то ва ње по
тра га за ин спи ра ци јом? Сред ство за при сту па ње ин фор ма ци ја ма? Или и јед но и дру го?



147

Џ. Д.: И у са мом не књи жев ном сми слу, ово је јед на фан та стич на пла не та, па, као 
што Ени Ди лард не гдје ка же, кад смо већ ту, ни је зго рег ма ло и раз гле да ти. А ако раз-
гле да те, при ча те љу ди ма о мје сти ма ко ја сте гле да ли. Али тај на зив, „пу то пи сни есеј“ 
уви јек ми зву чи као та у то ло ги ја. Сви нај бо љи есе ји је су епи сте мо ло шка пу то ва ња од 
не зна ња или ра до зна ло сти ка спо зна ји. Због истог раз ло га, и упр кос њи хо вој очи глед-
ној ду хо ви то сти, до ја де ми бр зо есе ји Го ра Ви да ла – јер ту не ма мје ста сум њи у то да 
он од са мог по чет ка већ све зна. Да кле, да се на до ве жем на оно што сам упра во ре као, 
во лим би ти на но вим мје сти ма, до жи вља ва ти пу сто ло ви не, и про у ча ва ти тач ку гдје 
мје сто и соп ство ути чу јед но на дру го или се спа ја ју – или гдје се из ме ђу њих по ја вљу је 
ве ли ка на пр сли на.

М. С.: И што је ис ход? Прет по ста вљам да ни је ре пор та жа.

Џ. Д.: Не. Има јед на ре че ни ца у књи зи ко ју упра во за вр ша вам о вре ме ну про ве де-
ном на бој ном бро ду USS Ge or ge W. Bush гдје го во рим о то ме да је вр ста пи са ња ко ја 
ме тре нут но нај ви ше за ни ма ре пор та жа, и ка ко ми је ја сно да је, од свих вр ста пи са ца 
ко је ни сам, ре пор тер у са мом вр ху спи ска. А што се ти че то га што је тач но ис ход – па 
за и ста ми ни је бит но. Узми те за при мјер јед ну при чу из го ре по ме ну те књи ге, “The 
De spa ir of Art De co”. Она је ис пр ва би ла об ја вље на у Ob ser ver-у у ру бри ци о пу то ва њи-
ма. Он да је The Three Penny Re vi ew об ја вио у Аме ри ци у ру бри ци „ра зно“. Он да је иза шла 
у Бри та ни ји у јед ној ан то ло ги ји гдје је об ја вље на као фик ци ја. По том се по ја ви ла у 
књи зи The Best Ame ri can Tra vel Wri ting. На кра ју је за вр ши ла у Yoga for Pe o ple, што зна чи 
да је об ја вље на као не фик ци ја. Ри је чи се ни су про ми је ни ле, али по јам о то ме што 
пред ста вља ми је њао се са сва ком ин кар на ци јом.

М. С.: Да ли по сто ји не што што Вас во ди кроз ра зна има ги нар на од сту па ња од оног 
што се за пра во зби ло? По сто ји ли прин цип ко ји Вас уда ља ва од чи ње ни ца? 

Џ. Д.: Ако пи шем не што за сно ва но на оно ме што се ствар но зби ло, че сто ми по-
ста не за бав но ка да ви дим при ли ку да пред ста вим се бе као још ве ћег кре те на не го 
што је сам у ствар ном жи во ту. Али тај пре лаз не рас по зна је се од раз ра ђи ва ња јед ног 
при клад ног то на. Out of She er Ra ge би ла је књи га у ко јој сам по сти гао ве о ма све стран 
тон и на ба сао сам на ње га вр ло ра но то ком пи са ња књи ге. Иро нич но је то што је Out 
of She er Ra ge, за ко ју не ки љу ди ми сле да се ба ви кре а тив ном бло ка дом, јед на од књи-
га ко ју ми је би ло нај лак ше на пи са ти. 

М. С.: Ка да по го ди те тон осје ћа те се сло бод но?

Џ. Д.: Од ре ђе ни тон омо гу ћа ва вам да за не ма ри те би ло ка кву оба ве зу да вјер но 
за би ље жи те што се ствар но до го ди ло. Ка да за гла ви те на ни воу јед но став ног „пре пи-
си ва ња“, то уоп ште ни је за бав но – за пра во ужа сно је до сад но. Али он да до сег не те тај 
тон, ко ји је у мом слу ча ју до ста бли зак мом при род ном гла су. То иде ру ку под ру ку са 
ства ра њем јед не лич но сти. 

М. С.: Све Ва ше књи ге из гле да ју пре ци зно устро је не, па ипак ма ло ко ја има не што 
што би ли чи ло на за плет. Ка ко ор га ни зу је те пи са ње? 
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Џ. Д.: Ве о ма ми је дра го што то ка же те. Обо жа вам по ста вља ти и рје ша ва ти струк-
ту рал не про бле ме. То је пра во ин те лек ту ал но рм ба че ње. Ре че но је о не ко ли ко мо јих 
књи га – The On go ing Mo ment и The Mis sing of the Som me – да им не до ста је струк ту ра. 
Због то га што не ма ју по гла вља! Око пе де сет по сто укуп ног ра да на The On go ing Mo ment 
оти шло је на струк ту ри ра ње. Да ле ко је те же да ти струк ту ру без пот по ре ка кву да ју 
по гла вља. Сва ка бу да ла мо же на пи са ти књи гу са по гла вљи ма. Ипак, књи га ко ју тре-
нут но за вр ша вам, о бро ду USS Ge or ge W. Bush, има по гла вља!

М. С.: А код ро ма на? На при мјер, да ли сте осми сли ли дви је цје ли не Џе фа у Ве не ци ји, 
смр ти у Бе на ре су исто вре ме но?

Џ. Д.: Иде ја о вер зи ји Смр ти у Ве не ци ји па ла ми је на па мет док смо же на и ја би ли на 
Би је на леу 2003. При во дио сам кра ју The On go ing Mo ment и де си ло се да по сје ти мо Бе на рес 
при је не го што сам имао при ли ку да за поч нем књи гу о Ве не ци ји. Ни је про шло ни сат вре-
ме на от ка ко смо сти гли на га то ве Ган га кад сам ре као Ре бе ки: „Би ће Ве не ци ја и Бе на рес.“ 
Пр ви дио је од по чет ка тре ба ло да бу де у тре ћем ли цу, а дру ги у пр вом, али би би ло са свим 
ја сно да се ра ди о истом ли ку, и би ло би очи глед но хро но ло шки. На пи сао сам књи гу и 
по слао је Ита ну Но сов ском, свом уред ни ку у из да вач кој ку ћи Graywolf , иа ко је књи гу 
прет ход но ку пио Pant heon. И ње му се учи ни ло да је тре ба ло да по сто ји не што што би још 
чвр шће по ве за ло дви је цје ли не. Схва тио сам што има на уму, али имао сам по те шко ћа 
да то оства рим. Он да сам уви дио да не тре ба да се тру дим ри је ши ти тај про блем, да 
тре ба јед но став но да укло ним про блем и учи ним дви је по ло ви не пот пу но не по ве за ним. 

М. С.: Про ми је ни ли сте курс?

Џ. Д.: Да. Од лу чио сам да не ће би ти ја сно да се ра ди о истом ли ку. И да у дру гом 
ди је лу не ће би ти ни че га што узроч но за ви си од пр вог ди је ла. Ни че га што би до ка за ло 
да дру ги дио хро но ло шки сли је ди пр ви дио. Ни ка квог при по вје дач ког уже та ко ји по-
ве зу је та два ко ма да. Да ће умје сто то га би ти на сто ти не ма лих не ви дљи вих ни ти, 
по пут од је ка слич них де жа ви ју. Љу ди не кад пи та ју: „Што се де си ло с Ло ром из пр вог 
ди је ла?“, као да сам то ли ко ма ло у ман да сам за бо ра вио да је у пр вом ди је лу по сто ја ла 
та же на. Она је при сут на сву да у дру гом ди је лу, са мо не она ко ка ко смо на ви кли. У 
по гле ду за пле та уоп ште ни су по ве за ни, али књи га је ап со лут но је дин стве но естет ско 
ис ку ство. Да ка жем искре но, не знам ни јед ну ско ра шњу књи гу ко ја је с тач ке гле ди шта 
струк ту ре ори ги нал ни ја или за ни мљи ви ја. Али кад бу де мо за пи си ва ли или уре ђи ва ли 
овај текст, мо жда је бо ље да Ви то ка же те, а не ја. У про тив ном ћу зву ча ти као кре тен. 

М. С.: Хо ћу, обе ћа вам! Сма тра те да ове ни ти или сли ке по ве зу ју књи гу?

Џ. Д.: Би ло би иде ал но да љу ди, чим за вр ше дру ги дио, по но во про чи та ју пр ви. И 
он да би уви дје ли да се у пр вом ди је лу не вр ти све око шмр ка ња ко ка и на и ри мо ва ња. 
И да се си гур но не ра ди о дви је скр пље не по лук њи ге.

М. С.: Мо же те ли на ве сти кон кре тан при мјер?

Џ. Д.: У пр вом ди је лу, на ла зе се на жур ци на бро ду гдје кон зу ми ра ју до ста ко ка и на, 
и Ло ра пле ше на јед ном фи ном ша ре ном ћи ли му, ко ји је пле сни по диј. То ни је ни ка кав 
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сим бол, она јед но став но пле ше на том ћи ли му. У дру гом ди је лу, иду на ин диј ски кла-
сич ни кон церт у Бе на ре су, гдје му зи ча ри сје де на ша ре ном ћи ли му. При по вје дач слу-
ша же ну ко ја пје ва, и ка же ка ко љу ди при ча ју о са вр ше ном слу ху, али ме не њен глас 
на во ди да по ми слим на са вр ше ну фи гу ру, на сто па ла ко ја ла ко га зе. Спо ми њем ово 
јер то је је дан од ви до ва у ко ји ма је Ло ра ипак при сут на у Бе на ре су. Да кле, са мо по 
се би то не пред ста вља ни шта, ни је сим бол, и не ће по ве за ти ци је лу књи гу. Али ако 
има те ре ци мо ше зде се так та ко не знат них ства ри, оно што се ис по чет ка мо же чи ни ти 
као бе зна ча јан де таљ, у оба ди је ла по ка зу је се као не што ви ше.

М. С.: Да ли мно го ис тра жу је те?

Џ. Д.: Пи сци до ста го во ре о свом ис тра жи ва њу, али оно ми се уви јек чи ни ло пот-
пу но стра ним у од но су на оно што ра дим. Мо је књи ге оста вља ју ви ше ути сак да су 
огра нак не ког хо би ја, чак и књи га о фо то гра фи ји, ко ја је прет по ста вља ла вје ро ват но 
нај за ма шни је упи ја ње но во сте че ног зна ња ка да сам је пи сао. Ако вас не што за ни ма, 
про ко па те ма ло и от кри ва те ства ри о то ме. Са да мо же мо све то „от кри ва ње“ оба вља-
ти за ва ље ни у сто ли цу а да чак и не на пу сти мо со бу, јер све је на ин тер не ту. Али ка да 
сам пи сао But Be a u ti ful, то је под ра зу ми је ва ло не што што је ли чи ло на ис тра жи ва ње. 
Мо рао сам фи зич ки ићи на мје ста као што је Ин сти тут сту ди ја о џе зу и че пр ка ти. Али 
и то ми се чи ни ло као „хо би“ јер је мо јој ме то ди не до ста ја ло и нај ма ње мар љи во сти 
ко ју обич но ве зу је мо за ис тра жи ва ње. Би ло је то ви ше као на спе ци ја ли зо ва ној га ра-
жној рас про да ји у ко јој је све би ло за кон сул та ци ју умје сто на про да ју.

М.С.: Ипак ра ди се о књи зи у ко јој су ша во ви из ме ђу чи ње ни ца и из ми шљо ти на за и
ста не ви дљи ви. Онај дио гдје Монк љу шти на ран џу и ка же: „Об ли ци“, то ми се чи ни 
та ко пот пу но ка рак те ри стич но да не мо же ни ка ко би ти из ми шље но.

Џ. Д.: Не, је сте из ми шље но, чи ни ми се. Те шко ми се при сје ти ти пи са ња те књи ге, 
осим што се сје ћам ко ли ко сам ужи вао. Са да се освр ћем на њу и ди је лом због то га што 
сам по стао свје стан не чег што јој не до ста је. Ми слим да би би ло бо ље да за вр ша ва 
Ал бер том Ај ле ром. Због не бит но ког раз ло га ни сам то та да ура дио, а у по сљед ње 
ври је ме ви ше слу шам Ај ле ра и раз ми шљам о то ме да би ми се сви дје ло на пи са ти не-
што о ње му. Или, тач ни је, при жељ ку јем да сам пи сао о ње му у But Be a u ti ful, јер сад сам 
за то пот пу но не спо со бан.

М. С.: За што?

Џ. Д.: Па, као пр во, ин тер нет је учи нио то ли ко то га до ступ ним да јед на од ства ри 
ко ја ме је мо ти ви са ла да на пи шем књи гу – во лио сам џез, а ни сам мо гао да на ђем до ста 
то га што сам тра жио у књи га ма ко је су би ле до ступ не, та ко да сам сâм јед ну на пи сао – то 
ви ше не ва жи. На Ју тју бу мо же те чу ти До на Че ри ја ка ко опи су је свој пр ви су срет с Ај ле-
ром. То је та ко див но, је дан од нај бо љих опи са ко је ће те икад чу ти о су сре ту два умјет-
ни ка. Што ме чи ни за до вољ ним као за ин те ре со ва ног обо жа ва те ља и до не кле су ви шним 
као пи сца. Та ко ђе, са да јед но став но не мам то ли ко са мо по у зда ња као у то ври је ме да 
бих пи сао о Афро а ме ри кан ци ма. Уз то, са да сам ису ви ше уви ђа ван да бих то ле ри сао 
не ке од ис па да ко ји су би ли про из вод и узрок тог по уз да ња. Та ко да знам ода кле је то 
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пи са ње про из и шло, али сад то не бих мо гао по сти ћи. То је јед на од ства ри ко је чи не 
жи вот пи сца за ни мљи вим на ду ге ста зе – оно што се до би ја и оно што се гу би.

М. С.: По сто је ли спе ци фич не од ли ке те вр сте пи са ња ко ју сте од ба ци ли?

Џ. Д.: But Be a u ti ful би ла је до не кле кит ња ста. Гро зим се оно га гдје ка жем о Ар ту 
Пе пе ру ко ји се пу ца хе ро и ном „елик сир ско ус хи ће ње“. Ми слим – на дам се – да сам то 
укло нио у ско ри јим из да њи ма. Пре о би ље ли ри зма у ци је лој књи зи.

М. С.: Не ма ви ше ли ри зма за Вас?

Џ. Д.: Има див них лир ских тре ну та ка у Џе фу у Ве не ци ји, али рас по ре ђе ни су – и 
по стиг ну ти – ште дљи во. Ра ни је сам то до ста ви ше ра дио. По сто ји не ка кав пакт: „Океј, 
мо жеш за др жа ти лир ске мо мен те, али на лич је то га је да не ћеш зна ти ка да да их ис кљу-
чиш. На жа лост, из гле да да је лир ски екс цес дио спо ра зу ма – да то та ко на зо ве мо – ко ји 
вам омо гу ћа ва да уоп ште бу де те ли рич ни. Дјук Елинг тон је ре као „Во лим ве ли ке, 
до бре ста ре су зе“, па мо жда су стил ски ис па ди у тој књи зи оправ да ни с об зи ром на 
ма те ри јал.

М. С.: Ка ко сте се при пре ма ли за пи са ње књи ге But Be a u ti ful?

Џ. Д.: Све се од и гра ло при лич но бр зо. На ву као сам се на џез са мо дви је или три 
го ди не ра ни је. Ле жао бих у ка ди у Лон до ну и ми слио, на пи са ћу сјај ну књи гу о џе зу, а 
он да бих ис пли вао из свог его три па и до звао се су вој па ме ти. То је тра ја ло не ко ври-
је ме и на кра ју, на ра чун пу ког обе ћа ња, из да вач ми је дао не што нов ца и оти шао сам 
да жи вим у Њу јорк. На ба вио сам до ста CD-ова и имао сам вок мен. Ових да на сви ше-
та ју слу ша ју ћи му зи ку и узи ма мо то здра во за го то во, али та да је то би ла ре ла тив но 
но ва по ја ва, ше та ти с му зи ком у гла ви. Ше тао бих кра јем у ком је Монк не кад жи вио, 
са ње го вом му зи ком у гла ви – ис ку ство ко је под сти че не ку вр сту си не сте зи је по ко јој 
слу ша ње по ста је гле да ње. И ма ри ху а на је при лич но при по мо гла. Јед на од чи ње ни ца 
ко је се ни кад не мо гу опо врг ну ти је сте да је слу ша ње му зи ке бо ље кад сте на ду ва ни. 
Мо же те слу ша ти кла сич ну му зи ку, ин диј ску му зи ку, и ка пи ра те је. Та ко да сам до ста 
слу шао му зи ку, ше тао Мен хет ном и био до ста на ду ван. При том сам прак тич но сва ку 
ноћ ишао на свир ке. Из гле да ло је да по сто ји кон ти ну и тет из ме ђу љу ди ко је сам гле дао 
и љу ди о ко ји ма сам пи сао. Ви дио сам Кир ка Лај тси ја ка ко сви ра у Ви лиџ Ван гар ду: 
слу чај на игра свје тло сти ба ца ла је по хот но или при је те ћи ње го ву сјен ку на зид и про-
ји ци рао сам то на Ба да Па у е ла то ком јед ног од ње го вих увр ну тих ин тер лу ди ја.

М. С.: Да ли је ма ри ху а на би ла ко ри сна и ми мо те књи ге?

Џ. Д.: Ах, та „ко ри сна суп стан ца“, ка ко је раз бо ри то на зи ва Пин чон. Тип тра ве ко ји 
смо има ли сре ди ном и кра јем осам де се тих под сти ца ла је не са мо на за ба ву, већ и на 
кре а тив ност. Ка да бих на ред ног да на про чи тао оно што сам на пи сао стон ди ран прет-
ход не но ћи, до ста то га мо жда и је сте би ло бе сми сле но, али на шла би се ту и кли ца 
не че га што ми не би би ло до ступ но у нор мал ном ста њу, и то не што мо гло би се аде-
кват но раз ра ди ти би стре гла ве. Ма ри ху а на је не из о став ни дио књи ге But Be a u ti ful до 
те мје ре да је сра мот но да ни сам мо гао по тро ше ни но вац да од би јем од по ре за. Али 
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он да у овом ви је ку, кад је сканк пот пу но пре вла дао тр жи штем, по сте пе но сам је оста-
вио. Ни је ми ви ше да ва ла ни шта од оно га за чим сам тра гао, али да ва ла ми је до ста 
то га за чим ни сам – па ра но ју, оште ће ње мо зга.

М. С.: А што је с оста лим дро га ма?

Џ. Д.: На ла зим се у оном по вла шће ном по ло жа ју, ко ји ни је ни из бли за ма њин ски 
по ло жај, у сми слу да је уло га дро ге у мом жи во ту би ла у 95 по сто слу ча је ва по зи тив на. 
А пет по сто слу ча је ва ко ји ни су би ли по зи тив ни под ра зу ми је ва јед но став но ври је ме 
про ве де но у дру штву гња ва то ра. Ек ста зи и LSD би ли су див ни. Али ма ри ху а на је би ла 
нај кон зи стент ни је ко ри сна, не са мо у сми слу да је за по чи ња ла ства ри, већ и за из не-
над не уви де у све аспек те оно га на че му би се де си ло да ра дим. 

М. С.: But Be a u ti ful пр ва је Ва ша књи га об ја вље на у Аме ри ци. Ка ко сте то до жи вје ли?

Џ. Д.: Иза шла је де ве де сет пр ве у Ен гле ској, али об ја вље на је на ве о ма су во па ран 
на чин. Уздао сам се до ста у њу, али об ја ва је ис пр ва би ла ду бо ко раз о ча ра ва ју ћа. И 
он да књи га ни је на шла аме рич ког из да ва ча, што би ме до ту кло да ме бри тан ско из-
да ње већ ни је та ко пот пу но срав ни ло са зе мљом.

М. С.: Би ло Вам је ста ло до то га да Вас об ја ве у Аме ри ци?

Џ. Д.: Би ло је то не што што сам же лио. Ка да се ни је оства ри ло, му чио ме је не ко 
ври је ме ужа сан осје ћај не прав де и раз о ча ра ња. Тек пет го ди на ка сни је уми је шао се 
Итан Но сов ски и об ја вио је у Аме ри ци. Што са да не зву чи та ко ду го, али та да ми се 
чи ни ло бес ко нач но. 

М. С.: Ка ко сте се но си ли са по чет ним обес хра бре њем?

Џ. Д.: Као пр во оти шао сам у Њу Ор ле анс да на пи шем The Se arch. А он да је та књи-
га има ла по те шко ћа да на ђе бри тан ског из да ва ча – још јед но дно у жи во ту ко ји се 
по чео све ви ше од ли ко ва ти не до стат ком вр ху на ца. The Se arch је на кра ју об ја вље на у 
Ује ди ње ном Кра љев ству, и он да сам на пи сао сво ју књи жи цу о Пр вом свјет ском ра ту, 
The Mis sing of the Som me.

М.С.: Па ипак, си гур но Вас је де мо ра ли зо ва ло...

Џ. Д.: Био сам свје стан не по ду дар но сти из ме ђу соп стве ног пој ма о ври јед но сти 
сво јих књи га и пој ма – или не до стат ка пој ма – ко ји је о њи ма имао сви јет. Мо ра те са-
чу ва ти од ре ђе но са мо по у зда ње ка ко би сте на ста ви ли да ра ди те, али исто та ко бри-
не те да сте, с об зи ром на вред но сни рас ко рак, мо жда ме га ло ма нич ни лу дак. Сто га 
ми слим да је не ка вр ста мен тал ног по де ша ва ња – де пре си ја та ко ду бо ко по ти сну та 
да то га ни сте чак ни свје сни – ско ро не из бје жан ис ход на сто ја ња да по стиг не те пси-
хич ку рав но те жу. И на рав но да то из ла зи на ви дје ло. Ми слим да је та да од ра ђен за-
ку ли сни по сао ко ји је до вео до то га да мо је ли це по при ми уо би ча је ни смрк ну ти из раз 
ко ји да нас има те сум њи ву при ви ле ги ју да по сма тра те. Ал’ ипак, кад се освр нем, ба рем 
ме је су об ја вљи ва ли, и уви јек је по сто ја ло не што на че му сам хтио да ра дим, прем да 
ни је би ло оно што сам на мје ра вао.
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М. С.: За и ста из гле да да Вам је то по ста ло и те ма и ме тод. Ра ди ти на не че му што 
ни је оно што сте на мје ра ва ли пред мет је књи ге Out of She er Ra ge. Али и при је то га, The 
Mis sing of the Som me пред ста вља ла је скре та ње од ро ма на ко ји сте на мје ра ва ли пи са ти.

Џ. Д.: Да, све је скре та ње! Хтио сам да ти тај под на слов књи зи: “A Dis trac tion”, али 
за кљу чио сам да је пре ви ше бер нхар дов ски. Што се ти че књи ге о Со ми, от пу то вао 
сам у Па риз да та мо про ве дем ље то на мје ра ва ју ћи да на пи шем ро ман ко ји сам за ми-
шљао као вер зи ју ро ма на Бла га је ноћ. Ка кво је то ље то би ло, не за ми сли во ужа сно 
иа ко је из гле да ло да ће би ти сјај но. Био сам с јед ном дје вој ком, ма не кен ком, за но сном 
ље по ти цом, али ап со лут но смо мр зи ли јед но дру го, и на кон од ре ђе ног вре ме на, би-
ти сам и са свим уса мљен чи ни ло се по жељ ни је. Не го то је дру га при ча. Ни сам ни ка ко 
успи је вао да на пи шем тај ро ман, и јед ног да на оти шао сам да оби ђем бо ји шта и гро бља 
на Со ми. По сто јао је раз лог то ме, по сје та Со ми Ди ка Дај ве ра у Бла га је ноћ. Оти шао 
сам а да ни сам знао тач но што ћу та мо на ћи и до жи вео сам јед но од нај ду бљих ис ку-
ста ва у жи во ту, ко је је до сти гло вр ху нац ка да сам сти гао на спо ме ник код Тјеп ва ла и 
угле дао оне огром не ри је чи – THE MIS SING OF THE SOM ME [Несталима на Со ми – Прим. 
прев.]. Оста вио сам ро ман и про вео на ред них не ко ли ко го ди на раз ми шља ју ћи и пи-
шу ћи о Пр вом свјет ском ра ту. 

М. С.: Зву чи као рас те ре ће ње.

Џ. Д.: Као ис ку ство, то по под не у Тјеп ва лу би ло је је дан од тре ну та ка ко ји чи не 
жи вот ври јед ним жи вље ња – а мој жи вот као пи сца је сте, на не ки на чин, за пис упра-
во та квих тре ну та ка. Имао сам осје ћај да сам до шао на мје сто гдје се исто ри ја ис по-
љи ла као ге о гра фи ја, гдје се оно вре мен ско ис по љи ло као про стор но. 

М. С.: Што за пра во хо ће те тим да ка же те?

Џ. Д.: До ђе те на не ко мје сто и за пи та те се што га чи ни по себ ним. Од го вор је, по-
не кад, исто ри ја ко ја се ту сти че. Има до ста слич них ства ри и у Јо ги. Да сам сти гао у 
Тјеп вал са не ка квим Гај ге ро вим бро ја чем, ствар но би по чео да от ку ца ва. То је мје сто 
ко је има јед ну по себ ну моћ, и та ква мје ста ме за ни ма ју. Да пре ђем на књи гу Џеф у Ве
не ци ји, смрт у Бе на ре су – у Бе на ре су ви бра ци о ни Гај ге ров бро јач пот пу но от ка чи. 
Ло ми се јер број ча ник не мо же ни по че ти да мје ри ко ли чи не енер ги је ко је то мје сто 
при ку пља и ко јом зра чи хи ља да ма го ди на. До ми нант ни си стем вје ро ва ња, хин ду и зам, 
про дро је у сва ки мо ле кул сва ке гра ђе ви не. Би ло би не ра ци о нал но не по вје ро ва ти у 
ово. Ис ко ри стио сам и ра ни је овај из раз, али во лим – и у по тра зи сам за њи ма – мје ста 
гдје ври је ме не усту па ни за пе даљ. Прет по ста вљам да би ми сти ци, или не ко као Ени 
Ди лард, ре кли да мо же те има ти слич на ис ку ства би ло гдје, би ло кад, али ме ни тре ба 
та по моћ по себ ног мје ста. 

Да се вра тим на оно пи та ње о рас те ре ће њу. Обич но са не фик ци јом мо ра те на пи-
са ти при је длог. Ни сам се тим гња вио. Са мо сам на пи сао ту књи жи цу о Пр вом свјет ском 
ра ту и на дао се да ће је не ко об ја ви ти. Успје шни ји пи сци мо жда би осје ти ли при ти сак 
од стра не из да ва ча да се на до гра де на успјех прет ход не књи ге. Кон вен ци о нал ни ро-
ма но пи сци по не кад го во ре о при ти ску ко ји је на њих вр шио из да вач да ура де ово или 
оно. Мо жда и је сте, али ја то си гур но ни кад ни сам до жи вио, и на га ђам да је при ти сак 
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за ко ји твр де да га вр ши из да вач за пра во са мо про јек ци ја њи хо ве соп стве не же ље да 
на пи шу ве ли ку ко мер ци јал ну књи гу. The Se arch, у ври је ме ка да је об ја вље на, би ла је 
пот пу ни фи ја ско, та ко да уоп ште ни сам био под при ти ском. Ни сам мо рао бри ну ти о 
кон ти ну и те ту чи та тељ ске пу бли ке јер пу бли ке ни је ни би ло. Ша чи ца љу ди за ин те ре-
со ва них за џез про чи та ла је књи гу о џе зу. Пре ско чи те не ко ли ко го ди на, ша чи ца љу ди 
за ин те ре со ва них за Пр ви свјет ски рат про чи та ла је књи гу о Со ми. Али ма ло ко је имао 
пој ма да је иста осо ба на пи са ла и јед ну и дру гу, а уз то и пар, ка ко се мо ја дје вој ка 
Ита ли јан ка љуп ко из ра зи ла, „лу зер ских ро ма на“. Успио сам се бе уби је ди ти да је то 
по зи тив но јер зна чи да то ра дим за соп стве ну до бро бит, без ика квог ком про ми ту ју ћег 
об зи ра пре ма пу бли ци. А прет ход но ме је чи та ње вој не исто ри је утје шно упо зо ри ло 
на опа сно сти ка та стро фал ног ра ног успје ха. 

М. С.: На кра ју сте се ипак вра ти ли ро ма ну, ко ји је по стао Pa ris, Tran ce. 

Џ. Д.: Да, ка да сам се – не ко ли ко књи га ка сни је – нај зад то га при хва тио, уви дио 
сам да сам су лу до по ра нио по ку шав ши то на пи са ти кад сам по ку шао. Нај ра зли чи ти ја 
ис ку ства ко ја сам у ме ђу вре ме ну до жи вио до спје ла су у књи гу. То је не што че га по-
ста је те свје сни ка да по ста не те ста ри ји, ин тер ва ли ра зних ду жи на ко ји вам се ну де за 
пи са ње од ре ђе них књи га. Мо же те су ви ше по ра ни ти – што је у ре ду јер до би ће те још 
јед ну при ли ку – или за ка сни ти, у том слу ча ју не ће те, про пу сти ли сте по сљед њи воз. 
По гре шно ври је ме за књи гу по пут оне о Фиц џе рал ду би ло је пра ви час за The Mis sing 
of the Som me и Out of She er Ra ge.

М. С.: Ка ко се при пре ма те за пи са ње сво јих књи га? Да ли пра ви те на црт?

Џ. Д.: Не ба вим се ско ро ни ка квим при прем ним пла ни ра њем, са мо се жив ци рам 
и вр тим упра зно. Би ло је до ста при ли ка ка да сам по ми слио да мо рам не што раш чи-
сти ти при је но што поч нем с пи са њем, али је ди ни на чин да се до ђе до пра вог на чи на 
да то ура ди те је сте да гу ра те да ље и ви ди те што функ ци о ни ше. Сма трам да је про цес 
пи са ња у пот пу но сти ствар по ку ша ја и по гре ша ка. Исто ва жи и за струк ту ру. До би јем 
иде ју о струк ту ри књи ге у од ре ђе ном тре нут ку, али ри јет ко на по чет ку. На го ми лам 
од ре ђе ну ко ли чи ну ма те ри ја ла и у од ре ђе ном тре нут ку ис кр сну ће не ка иде ја о струк-
ту ри, ко ја је исто вре ме но про из вод те ме и њој при клад на. На пи сао сам књи ге о мно-
штву те ма, али то не би ни шта зна чи ло да сам про сто сва ку те му об ра дио на исти 
на чин. У сва кој књи зи мо рао сам по сти ћи од го ва ра ју ћи об лик за да ту те му. 

М. С.: Пи ше те до ста че сто, и при лич но упор но, о до са ди. Да ли сма тра те да по
сто ји по себ на ве за из ме ђу до са де и пи са ња? Да ли је до са да ути цај?

Џ. Д.: Ути цај – не. Фак тор – да. „Као ди је те че сто сам се и ја ко до са ђи вао“ – чи ње-
ни ца што овим ци ти рам Бар та по ка зу је да је то са свим нор мал но. Мо жда тре ба да 
на пра ви мо раз ли ку из ме ђу два ста ња. Пр во, по сто ји до са ђи ва ње чи та о ца књи га и 
по сма тра ча умјет но сти, што је – под усло вом да је про пра ће но од ре ђе ном спо соб но-
шћу усред сре ђи ва ња – при лич но ко ри сно мје ри ло ко је за јед но с оста ли ма тре ба 
по сје до ва ти на сво јој мен тал ној та бли с ин стру мен ти ма. А по сто ји и до са да ко ју осје-
ћа тво рац књи га. Као пи сац, до ста ра но сам од лу чио да се не за ма ја вам ства ри ма 
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ко је су ми до сад не, та ко да ми слим да сам успио пре тво ри ти пре ди спо зи ци ју или 
ин ди спо зи ци ју у пред ност. Исто та ко, склон сам ве о ма бр зо пре ва зи ла зи ти пред ме те 
ин те ре со ва ња, на су прот спо соб но сти да се оста не ствар но за ин те ре со ван за јед ну 
област и да се он да на ста ви истом ко ло те чи ном чи тав жи вот. Али на лич је то га је што 
ми се сви ђа до ста ства ри ко је су мо жда дру гим љу ди ма до сад не. На пи сао сам књи гу 
о Стал ке ру, фил му за ко ји мно ги љу ди ми сле да је уби тач но до са дан. Уви јек су ми се 
сви ђа ле ства ри уз ко је јед но став но мо гу па сти у транс. Јер то зна чи да сте ума кли 
на дра жа ју вре ме на. Че сто кад се до са ђу је те, ра ди се о том тре њу из ме ђу вас и вре ме-
на. Ка да се по да те Тар ков ском, ре ци мо, или оном ау стра лиј ском бен ду, Нек си ма, за 
ко јим сам луд, укло ње на је по тре ба за тим да се ства ри бр зо од и гра ју.

М. С.: Зо на је књи га о Тар ков ском, али је ве ли ким ди је лом и књи га о Ва ма са ми ма. Да 
ли сма тра те да су ти ди је ло ви јед на ки? 

Џ. Д.: Да, има ме ту, и у до ста дру гих књи га. Због ве о ма јед но став ног раз ло га: јер 
сам до сту пан и, у по гле ду ау тор ских по тре ба, из у зет но сам по у здан као ис тра жи вач, 
као ка на ри нац у руд ни ку би ло ког пред ме та о ком се де си да пи шем. Шта ви ше, да се 
вра тим на Ва ше ра ни је пи та ње о ис тра жи ва њу, упра во ми је па ло на па мет да сам ја 
тип пи сца ко ји ни ка да не би мо гао ан га жо ва ти ис тра жи ва ча, јер је ис тра жи ва ње – ка ко 
то зо ву – ап со лут но не раз дво ји во од пи са ња. Хтио бих та ко ђе до да ти да ме уоп ште 
не ма у дје лу The On go ing Mo ment. Оно је сте ве о ма лич но, али не ма не ког ли ка ко ји се 
ше та стра ни ца ма. Објек тив но је лич но, да та ко ка жем.

М. С.: А што је с пра вом кри ти ком? Да ли Вас још уви јек зна на е лек три са ти? 

Џ. Д.: На пи сао сам си ја сет ре цен зи ја ка да сам био мла ђи и чак се но сио иде јом да 
по ста нем кри ти чар. Ми слим да сам у не ко ли ко на вра та чак упо три је био фра зу „кри-
тич ки про јект“. Са да је то не што чи ме се ба вим ве о ма спо ра дич но. Оно што ми се 
до па да је сте да пи шем уво де за но ва из да ња књи га ко је во лим. То ми је пра ва част!

М. С.: Да се вра ти мо ре цен зи ја ма, да ли по сто је од ре ђе ни за хтје ви ко ји чи не књи
жев ну кри ти ку по себ но на пор ном? 

Џ. Д.: Не ми слим да је тре ба пре ви ше упра жња ва ти, и не ми слим да би тре ба ло да 
то бу де све што ра ди те. У про тив ном то по ста не ру тин ско пи ска ра ње. За ме не је кри-
ти ка уви јек би ла ве о ма јед но став на ствар: по ку ша вам опи са ти оно о че му пи шем на 
на чин ко ји је, у нај бо љем слу ча ју, не ка ко про жет осо би на ма пред ме та ко ји упра во 
опи су јем. Из но си те оно што осје ћа те и по чев ши тим, до ђе те до не ка квог су да. Али 
што је те же при ми је ти ти пре лаз из ме ђу ове дви је ства ри, уто ли ко је кри ти ка бо ља. 

М. С.: А што је с не га тив ном кри ти ком? Ско ро сте про гла ше ни за Hatchet Job of the 
Year3 за текст ко ји сте на пи са ли о ро ма ну Џу ли ја на Барн са, Ово ли чи на крај. По сто ји 
ли не ка до бит код пи са ња те вр сте кри ти ке?

3 При зна ње The Hatchet Job of the Year (за „са си је ца ње“ го ди не) до дје љи ван је на ини ци ја ти ву веб-
сај та The Om ni vo re ау то ру нај па ко сни је, нај ду хо ви ти је и нај о штри је књи жев не кри ти ке. (Прим. прев.)
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Џ. Д.: Пр во што тре ба ре ћи је да се ра ди о ствар но луц ка стој на гра ди. Тре ба ло би 
да по сто ји на гра да у Ује ди ње ном Кра љев ству за кри ти ку са му по се би, би ло по зи тив ну 
или не га тив ну, као што по сто ји у САД.

М. С.: Кри ти чар ском сје ки ром са сје кли сте кри ти чар ску сје ки ру!

Џ. Д.: Да, са да не пи шем мно го не га тив них ре цен зи ја. Ка да сам био млад, до бро 
ис пра ши ти не ко га пред ста вља ло је за до вољ ство са мо по се би. Али ка да оста ри те, 
ако за кљу чи те да је књи га сме ће пре ста не те чи та ти на че тр де се тој стра ни ци умје сто 
да на ста ви те до кра ја са мо ка ко би сте је уни шти ли. Кат кад се пак де си да ми сли те да 
љу ди то ли ко гри је ше о не кој књи зи да не ну ди те са мо про цје ну, већ по ку ша ва те ис пра-
ви ти оп шту за блу ду. У нај бо љем слу ча ју, не га тив ни сте у од бра ни не ких ври јед но сти, 
да кле по сто ји и по зи тив на стра на ства ри. По ред то га, иа ко по сљед њих го ди на пи шем 
ма ње књи жев не кри ти ке, пи шем до ста о фо то гра фи ји и фо то гра фи ма. Ду бљи раз лог 
је исти: кон ти ну и ра ни про јект са мо фи нан си ра ног са мо о бра зо ва ња. По сљед њих го ди-
на, ви ше ме за ни ма да учим о фо то гра фи ји и од фо то гра фи је не го о фик ци ји и од ње. 

М. С.: Да ли икад има те ства ра лач ку бло ка ду? 

Џ. Д.: Про шао сам кроз фа зе кад ни сам ни шта пи сао, али ни кад се ни сам осје ћао 
„бло ки ра ним“. Ми слим да је то са мо је дан кли ше ко ји је ре зул тат тро мог раз ми шља ња, 
та иде ја о бло ка ди. На очи глед но ска то ло шки на чин, на го вје шта ва да има те не што 
уну тра и не мо же те то из ба ци ти због бло ка де. Да кле, на пре же те се и по ста је те све 
ви ше бло ки ра ни. На су прот то ме, ја сам про шао кроз фа зе то ком ко јих јед но став но 
ни сам имао ни шта да ка жем. То је учи ни ло жи вот ма ло до сад ним, јер, зна те, од у ви јек 
сам имао вре ме на на пре тек, а без пи са ња да ни су ве о ма ду ги – прем да ка да оста ри-
те сва ка ко про ле ћу до ста бр зо. И про шао сам кроз фа зе то ком ко јих сам стре пио при 
по ми сли о пи са њу. Ства ра лач ка стри јеп ња. Ето те ме за есеј – ка да би смо се мо гли 
су о чи ти с ње го вим пи са њем. Још јед на ствар у ко ју сам пот пу но уби је ђен је сте да ће 
ми по не ста ти фик ци је за пи са ње мно го при је не го што од у ста нем од пи са ња дру гих 
ства ри – прем да то зна чи да смо за тво ри ли круг и са да при зна јем раз ли ку ко ју сам на 
по чет ку од ба цио. Мо жда би смо тре ба ли по че ти по но во?

(С ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам Пе ли ка ни)
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