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Ру ме на Бу жа ров ска и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

ЈА ЈЕ САМ ЖЕ НА КО ЈА ПИ ШЕ
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: За чи та о це ча со пи са По ља би ло би за ни мљи во да нам 

не што ка же те о Ва шем де тињ ству, ро ди те љи ма и шко ло ва њу. Де те сте про фе со ра 
и са њи ма сте че сто пу то ва ли, углав ном по Аме ри ци. Ако иде мо уна зад, од ко је го ди не 
пам ти те се бе?

Ру ме на Бу жа ров ска: Нај ра ни ја се ћа ња по ду да ра ју се са на шим пр вим пу то ва њем 
у Аме ри ку, у Бо стон, где ми је отац до био Фул брај то ву сти пен ди ју. Има ла сам не пу не 
че ти ри го ди не. Жи ве ли смо у згра ди са дру гим стран ци ма – по ро ди ца ма из Не па ла, 
Бра зи ла, Ја па на, Ни ге ри је и Ср би је. Не знам ка ко, али с мо јим ро ди те љи ма се дру жи-
ло и не ко ли ко Фран цу ски ња и Аме ри кан ки с ко ји ма сам још увек у кон так ту. Се ћам 
се да ми је Ени, Фран цу ски ња, по кло ни ла ма лог ру жи ча стог пла стич ног по ни ја са 
ру жи ча стом гри вом пре не го што смо оти шли. Са по ро ди цом из Ср би је оста ли смо 
ду го у кон так ту. Они су има ли де вој чи цу не ко ли ко го ди на ста ри ју од ме не, с ко јом сам 
за ми шља ла да при чам срп ски јер сам за вр ша ва ла све ре чи са „у”. Она се жа ли ла да ја 
њу све раз у мем, а она ме не не. Се ћам се да сам има ла ути сак да је Ана – та ко се зва ла 
ше сто го ди шња де вој чи ца – ја ко про гре сив на јер ни је зва ла ро ди те ље „ма ма” и „та та” 
не го Див на и Де јан. Ен гле ски сам учи ла са ком ши ни цом Ме ли сом из Бра зи ла, ко ја је 
има ла се дам или осам го ди на. Из и гра ва ју ћи учи те љи цу, по ка за ла ми је играч ку јед ним 
шта пи ћем и ре кла је: „Тhis is a toy.” За љу би ла сам се у ње ног бра та, ста ри јег мом ка – 
та да ми је из гле дао од ра стао, а имао је са мо де сет го ди на – ко ји се звао Му ри љо. 
Сва ки пут кад би обра тио па жњу на ме не, ми сли ла сам да се не што ча роб но де ша ва 
из ме ђу нас. До би ла сам ва шке, пре не ла ми их је де вој чи ца из Не па ла ко ја је има ла 
екс трем но ду гу ко су. Ње ни ро ди те љи су би ли про тив хе миј ских шам по на ко ји уни-
шта ва ју ва шке. Би ло ми је уз бу дљи во да ула зим у мар ке те, јер све те ства ри ко је ми 
ни смо има ли у Ју го сла ви ји – ша ре не бом бо не, жва ке, чо ко ла де и чипс – би ле су по-
ста вље не на мо јој ви си ни (као што је да нас и код нас). Сва ки од ла зак у Мек до налдс 
био ми је пра зник и је два сам че ка ла да до би јем хе пи мил.

Р. Г. П.: У де тињ ству сте, као и све де вој чи це, са ња ри ли о глу ми, чак сте глу ми ли у 
по зо ри шти ма у Аме ри ци, где сте и за вр ши ли сред њу шко лу. Да ни сте књи жев ни ца, шта 
би сте во ле ли да бу де те?

Р. Б.: Не знам где сте ово чу ли, али тач но је. Хте ла сам да глу мим у по зо ри шту због 
осе ћа ја ко ји још увек имам пре не го што пред ста ва поч не: као да сам у сну или у не кој 
ча роб ној ку ти ји. Хте ла сам да и ја бу дем део те ма ги је и иде а ли зо ва ла сам по зо ри шну 
кул ту ру код нас, ко ја је и дан-да нас на ни ском ни воу. Кад сам схва ти ла да глум ци им-
про ви зу ју и да уоп ште не чи та ју књи ге, би ла сам за па ње на. На кон што сам упо зна ла 
јед ног аме рич ког ре жи се ра ко ји је ра дио на Охрид ском ле ту, би ла сам оча ра на ат мос-
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фе ром – пред ста ве се игра ју ис пред пра ста ре Цр кве Све те Со фи је у то ку лет њих но ћи 
– по же ле ла сам да и ја бу дем ре жи сер ка, али ре кли су ми ако же лим да бу дем ре жи сер 
тре ба ло би да мно го то га знам и чи там, што је не ка ко зна чи ло да ја то не мо гу, да не 
знам мно го и да не чи там мно го, што ни је би ло тач но. Ни сам ве ро ва ла у се бе и ми сли-
ла сам да не ћу ус пе ти у тим про фе си ја ма ко је сам сма тра ла „те шким“ (ле кар ка, ре жи-
се р ка) јер та ко су ми дру штво и по ро ди ца го во ри ли. За ни ма ла ме је ме ди ци на и ја ко 
сам во ле ла би о ло ги ју, али и то су ми ре кли да не мо гу ра ди ти. Са да знам да су то „му шке“ 
про фе си је и да мо ја по ро ди ца ни је ве ро ва ла у ме не за то што сам би ла де вој чи ца, увек 
ме је не ка ко шти ти ла, чи ме ми је за пра во на но си ла ште ту. Ни су хте ли да бу дем глу ми-
ца јер то су по ве зи ва ли са раз врат ним жи во том. У Аме ри ци сам до би ла глав ну уло гу у 
јед ном мју зи клу у јед ној драм ској лет њој шко ли и по ред то га што ни сам би ла Аме ри-
кан ка – мју зикл је био глуп, му зи ка још го ра, али све јед но, има ла сам глав ну уло гу. 
На кон пре ми је ре ро ди те љи су ми ре кли да је пред ста ва би ла ја ко глу па. Ни је да су то 
на мер но ура ди ли, не го су јед но став но до бро на мер но сле ди ли не ке дру штве не ма три-
це. Ина че, ни је ми на па мет па ло да мо гу да бу дем спи са те љи ца, јер то уоп ште ни је 
би ло про фе си ја. Ми слим да се да нас ба вим фе ми ни змом за то што не же лим да се де-
вој чи це устру ча ва ју у из бо ру про фе си ја и бу дућ но сти као што сам ра ди ла ја. Би ло ми 
је те шко иза ћи из тог за тво ра и не ћу да се то де ша ва сле де ћим ге не ра ци ја ма.

Р. Г. П.: Пре не го што сте об ја ви ли пр ву књи гу при ча, бо ра ви ли сте на ре зи ден ци јал
ном про гра му за пи сце у Бе чу. Ипак, Ви сте већ та да има ли об ја вље не при че у ча со пи
си ма. Ср ђан Ва ља ре вић об ја вио је сјај ну књи гу Ко мо о свом бо рав ку, а ка ква су би ла Ва ша 
ис ку ства? 

Р. Б.: При ја тељ из Ма ке до ни је ко га сам упо зна ла слу чај но на јед ном ту лу му, а са да 
је но ви нар за Вол стрит џер нал, по слао ми је линк за сти пен ди ју јер је та да жи вео у 
Бе чу. Ни сам ве ро ва ла да ћу до би ти сти пен ди ју, али ка ко се ни кад ни сам у жи во ту при-
ја вљи ва ла за не што слич но, ре кла сам да не мам шта да из гу бим, па сам по сла ла три 
при че. И до би ла сам од го вор да су ме при ми ли. Бо ра ви ла сам два ме се ца у Бе чу и 
та да сам на у чи ла да ни је стра шно ре ћи да сам спи са те љи ца, да то је сте мој ле ги тим ни 
иден ти тет, и да ако га же лим за др жа ти мо рам ви ше и бо ље да пи шем. То што су ми у 
Кул тур кон так ту да ли шан су, а ни сам би ла ау тор ка ко ја је већ об ја ви ла књи гу, схва-
ти ла сам ја ко озбиљ но, као не ки тип оба ве зе, па сам на кон то га об ја ви ла пр ву збир ку 
при ча у Ма ке до ни ји. Збир ка је ја ко до бро про шла, што ме је опет из не на ди ло. 

Р. Г. П.: Из збир ке Осми ца је при ча „Не пла чи, та та“, штам па на у еди ци ји Ма ла ку-
ти ја, где су и још три Ва ше при че. Да ли има те до го вор са из да ва чем да се и код нас об
ја ви та књи га?

Р. Б.: Је су, ми слим да је јед на од њих „Ти нин про блем“, ме ни по себ но дра га при ча (о 
де вој ци ко ја иде код ги не ко ло га у др жав ну бол ни цу). Пре го ва ра мо са из да ва чем у Ср бији 
– Bo o ka – да то об ја ви мо код њих. Чак раз ми шљам о то ме да на пра вим не ки из бор из две 
пр ве зби р ке, јер та мо има и не ких при ча ко је не бих об ја ви ла из да на шње пер спек ти ве. 

Р. Г. П.: На Фи ло ло шком фа кул те ту пре да је те аме рич ку књи жев ност и пре во ђе ње. 
Све то зар Ко ље вић, ан гли ста, ка же да „про фе со ри ко ји се стро го др же оног што пи ше у 
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тек сту и исто ри ча ри ко ји схва та ју услов ност сва ког по и ма ња од ре ђе них исто риј ских 
при ли ка, мо гли би за јед нич ки да бу ду не ко иде ал но ста но ви ште с ко јег би се исти ро ман 
мо гао по сма тра ти у ра зно ли ко сти сво јих мо гу ћих зна че ња”. Ка да сте у уло зи пре да ва
ча на фа кул те ту, да ли се стро го др жи те тек ста, ро ма на, или има те и сво ју ин тер
пре та ци ју?

Р. Б.: Увек има ви ше од јед не ин тер пре та ци је тек ста – ре ци мо, сад смо ра ди ли но-
ве лу Мел ви ла, Bar tleby the Scri ve ner, ко ја има то ли ко мно го ин тер пре та ци ја да је не мо-
гу ће да се о све му при ча. Не кад да јем за дат ке сту ден ти ма па они раз ма тра ју раз ли-
чи та чи та ња, а че сто се др жим оног чи та ња ко је је ме ни бли ско. Што не зна чи да је то 
„пра во“ чи та ње, јер та ква ствар не по сто ји. 

Р. Г. П.: Та ко ђе, Ко ље вић се за ни мао и за ван тек сту ал не еле мен те ка да је пи сао о 
Ло рен су, Ви р џи ни ји Вулф, Фок не ру, итд. – и пре у сме ра вао сво је ви ђе ње на ис тра жи ва ње 
би о граф ских по да та ка, ис пи ти ва ње спо на из ме ђу ау то ра и де ла. Да ли Ви углав ном 
ви ди те ро ман као осно ву, или до пу ња ва те те о риј ске осно ве и из би о гра фи је пи са ца?

Р. Б.: Од у век сам во ле ла да чи там би о гра фи је пи са ца. То је као кад скро лу јем на 
Ви ки пе ди ји код не ког ли ка ко ји ме за ни ма да ви дим шта пи ше у „per so nal li fe“. Ми слим 
да љу ди ко ји твр де да их не за ни ма ју би о гра фи је пи са ца ла жу, по ку ша ва ју ћи да нам 
при ка жу да их не за ни ма сва ко днев ни ца не го уз ви ше ност књи жев ног тек ста. Али 
књи жев ност је сте о ин тим ним жи во ти ма љу ди. И то је јед на вр ста тра ча. Та ко да ни-
ка да не ћу ли ши ти сту ден те пи кан те ри ја из жи во та пи са ца – што не зна чи да је то у 
ве зи са тек стом, или да је не што што они мо ра ју да зна ју. То је јед но став но на чин ка ко 
при бли жи ти текст, кон текст и вре ме сту ден ти ма.

Р. Г. П.: Шта је био фи тиљ за на ста нак књи ге Мој муж?

Р. Б.: Још јед на ло ша пе сма не ког ма ке дон ског пе сни ка ко ју сам про чи та ла. Се ти ла 
сам се ка ко ми је би ло кад сам во лон ти ра ла на фе сти ва лу Стру шке ве че ри по е зи је и 
кад сам мо ра ла да тр пим оне пе сни ке ко је су чи та ли сва шта што ни је ва ља ло, али ко-
ји су се по на ша ли као да бог го во ри кроз њих. То ли ко их је би ло да је то стра шно, а 
чак и мно штво на ших ка но ни зо ва них, по пу лар них или на гра ђи ва них пе сни ка че сто 
пи ше ужа сно, и та по е зи ја, о то ме ка ко они пи шу, као да је то вр хун ско до стиг ну ће. 
За ми шља ла сам ка ко је то кад си су пру га та квог его и стич ног ег зи би ци о ни сте, и он да 
сам схва ти ла да је слич но и са дру гим про фе си ја ма, да се же не иден ти фи ку ју пре ко 
сво јих му же ва или де це, али не и пре ко сво јих про фе си ја, као му шкар ци у на шем дру-
штву. Ту пр ву при чу „Мој муж, пе сник” за и ста сам на пи са ла у јед ном да ху – би ла сам 
баш нер во зна – а он да су кре ну ле и дру ге при че. 

Р. Г. П.: Ка ко ту ма чи те што је Ва ша књи га Мој муж од јек ну ла на ју го сло вен ским 
про сто ри ма?

Р. Б.: Ма ке до ни ја је зе мља с ко јом оста так бив ше др жа ве не ма не ке озбиљ не про-
бле ме, а и има до вољ но кул тур них и исто риј ских раз ли ка, укљу чу ју ћи је зик, да би оста-
ли бив ши Ју го сло ве ни мо гли да ра чу на ју нас за стра не, чак по не кад и ма ње вред не. Па 
та ко, мо жда је лак ше иден ти фи ко ва ти се у мо јим при ча ма, при то ме не осе ћа ју ћи да је 
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то до ма ћа кри ти ка – има мо исте про бле ме, де ли мо исту исто ри ју два де се тог ве ка, има-
мо исте про бле ме, а опет ни смо исти. Че сто се ег зо ти зу је мој иден ти тет – с ју га сам, 
та мо се пе ва, хра на је до бра, увек је сун ча но – па то, за јед но са чи ње ни цом да сам би ла 
ре ла тив но мла да кад је књи га би ла об ја вље на, љу ди ма је ве ро ват но би ло сим па тич но.

Р. Г. П.: У књи зи при ча Мој муж, услов но ре че но, глав ни мо то је жен ска пот чи ње ност. 
Же на је увек под ре ђе на и му жу и де ци, и бра ку и љу бав ним ве за ма, и по слу. Ме ђу тим, 
Ва ши жен ски ли ко ви ни су ис кре ни?

Р. Б.: Пр во, љу ди ге не рал но ни су ис кре ни. Дру го, за што би не ко ко је пот чи њен то 
јав но при знао? Обич но се љу ди пре тва ра ју да ства ри ни су та кве као што је су, да би 
пре жи ве ли и оп ста ли у дру штву. Та ко је и са же на ма у тим си ту а ци ја ма. Мо је хе ро и не 
ни су са вр ше не – да ле ко од то га – а то мо же мо да ви ди мо кроз њи хо ве при че у пр вом 
ли цу. Иза оно га што при ча ју ви ди се ствар на си ту а ци ја. По ку ша вам у тим при ча ма да 
са здам ат мос фе ру у ко јој је ем па ти ја чи та о ца на стра ни хе ро и не.

Р. Г. П.: У јед ном раз го во ру сте ре кли да це ни те јед но став ност у пи са њу и да зна те 
на чин на ко ји ау тор мо же да нам ис при ча пу но о ли ко ви ма, њи хо вим ме ђу соб ним од но си
ма, ко ри сте ћи при то ме са мо на го ве шта је, а да чи та о ци са ми от кри ва ју сло је ве при че. 
Да ли то зна чи да Ви и не за по чи ње те при чу док не ма те це лу ње ну струк ту ру у ви ду?

Р. Б.: Да, тач но знам струк ту ру и крај при че, ина че не пи шем уоп ште. Не кад ме на-
ра тив од ве де не где где ни сам оче ки ва ла, а и че сто се ства ри ме ња ју у то ку пи са ња. 
Али увек тач но знам циљ пи са ња. Не во лим пи са ти са мо она ко, да бих има ла ути сак 
да не што ра дим, или да се бе об ма њу јем, да све што на пи шем мо же да бу де вред но, 
тј. не во лим скри бо ма ни ју.

Р. Г. П.: „Ку ћа нам се рас па да“, из при че Ку пи не сим бо лич но је мо то и оста лих при ча, 
али се ипак ни шта у ку ћи не ме ња, као ни мен та ли тет љу ди, зар не? 

Р. Б.: Па, не бих се сло жи ла. Ипак то је при ча ко ја има „сре ћан” крај: хе ро и на до жи-
вља ва ма лу епи фа ни ју кроз не на мер ну се стрин ску по др шку. На кра ју при че, све је у 
ре ду, што зна чи да јој се ку ћа ипак ви ше не рас па да. Ве ру јем да се љу ди и дру штво 
ме ња ју, и то на бо ље. По гле дај те са мо ка кав је про грес по стиг нут у сфе ри фе ми ни зма 
то ком по след њих сто ти ну го ди на, па и кад су у пи та њу оста ла људ ска пра ва. 

Р. Г. П.: „С Ма ке до ни јом низ бр до иде и хлеб. Он је као и на род, ем си ро ма шан, ем жи
лав, не мо же да се жва ће.” Би ли сте уче сни ца Ша ре не ре во лу ци је, ко ли ко је за Вас ва жно 
да уче ству је те у дру штве ним про ме на ма у сво јој зе мљи?

Р. Б.: Ја ко ми је бит но. Бит на ми је од го вор ност ин ди ви ду ал ца, али све сна сам да 
не ма сва ки ин ди ви ду а лац мо гућ ност да ре а гу је јав но и да се бо ри за сво ја пра ва. За-
то љу ди ко ји то мо гу, ре ци мо ин те лек ту ал ци, про фе со ри и сви они ко ји су дру штве но 
при ви ле го ва ни има ју ве ћу од го вор ност да гу ра ју про ме не и да ме ња ју дру штво. 

Р. Г. П.: Едвард Са ид у књи зи Ори јен та ли зам из но си те зу о ута па њу ма лих књи жев
но сти у ве ли ке и њи хо во не ста ја ње са ма пе све та. Ма ли тре ба да се од у пру, и да се 
на у че – умет но сти ути ца ја. И Цр њан ски је ре као: „Ве ли ки нас не чи та ју.” Да ли је, зна чи, 
мо гу ће убе ди ти дру ге у соп стве не ин те ре се и вред но сти?
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Р. Б.: Пре фе ри рам да не раз ми шљам о то ме. Знам да до ла зи мо из ма ле, не бит не зе-
мље и да нам је то ау то мат ски „ми нус” што се ти че на шег успе ха. Али не ма ве зе. Не 
ра ди мо да би смо би ли успе шни. По сто ји по ен та у то ме да љу ди ма с ко ји ма жи виш и 
дру штву у ко јем функ ци о ни шеш пру жиш за до вољ ство. За то и не пи шем да ме свет раз-
у ме, да бу дем ла ко пре во дљи ва и, ре ци мо, „до ступ на” за пад ном све ту: као што сам се 
ја на ви кла чи та ти и из го ва ра ти име на ли ко ва, као што сам на у чи ла то по ни ме, као што 
сам са ма пу но на у чи ла о кон тек сту зе ма ља чи ју књи жев ност сам чи та ла, та ко мо гу и 
они на у чи ти и раз у ме ти. Ори ги нал ност књи жев но сти је ио на ко у ло кал ном иди о му. 

Р. Г. П.: Да ли Ви на мер но те ма ти зу је те при че о же на ма, при че из жен ске пер спек
ти ве, с об зи ром на то да је књи жев ни ка нон му шки и да се ми иден ти фи ку је мо с њи ма?

Р. Б.: Је сте. Стре мим да до при не сем нор ма ли за ци ји жен ских ис ку ста ва, њи хо вом 
де та бу и зо ва њу и при хва та њу. 

Р. Г. П.: У књи зи Ни ку да не идем на не ки на чин при сут на је и те ма еми гра ци је, они 
та мо и они ов де ка да се слу чај но вра те. И у да на шњој ма ке дон ској ли те ра ту ри при
сут на је те ма еко ном ске и при сил не еми гра ци је у за пад ни свет. Ваш дис курс у овој 
књи зи је са свим дру га чи ји, ре кли би смо, ино ва ти ван?

Р. Б.: Хте ла сам про сто да ве жем при че не ка квом те ма ти ком, да би зби р ка би ла 
ком пакт ни ја – не са мо раз ли чи те ра су те при че. Он да сам схва ти ла да су ми при че 
ве за не еко ном ском еми гра ци јом и од но сом ми / стран ци, та ко да сам се фо ку си ра ла 
на ту те ма ти ку. То нас оку пи ра у овом тре нут ку – не по сто ји ин тим на суд би на тре нут-
но у Ма ке до ни ји ко ја ни је не ка ко ве за на са еми гра ци јом бли ске осо бе или же љом за 
од ла зак. Мла ди са ња ре о еми гра ци ји чак са два на ест го ди на, мр зе ћи сво ју сре ди ну 
за то што је то по ста ло и мо дер но. Ја не го во рим да је на ша зе мља ла ка за оп ста нак, и 
да би љу ди тре ба ло да оста ну ту – ма да би ло би до бро кад би не ки љу ди схва ти ли да 
су не кад њи хо ва апа ти ја и нео д го вор ност раз лог за то што је ста ње ка та стро фал но 
– али твр дим да и љу ди ко ји има ју усло ва за до бар жи вот јед но став но ода би ра ју да 
го во ре ка ко ов де не ма бу дућ но сти и ка ко је сву да дру где бо ље, осим ту.

Р. Г. П.: Ви сте јед на од ини ци ја тор ки по кре та Ме Тоо (#Се га Ка жу вам) у Ма ке до ни ји 
ко ји је 2017. го ди не уз др мао свет ис по ве сти ма же на ко је су од лу чи ле да јав но про го во ре 
о на си љу ко је су до жи ве ле у му шкожен ским од но си ма. Код нас се о том по кре ту ма ло 
зна. Ко је су основ не иде је, шта се до са да по сти гло?

Р. Б.: Кре ну ли смо са иде јом да да мо мо гућ ност же на ма да го во ре о сек су ал ном на-
си љу или уз не ми ра ва њу ко је су до жи ве ле од не ког ко је у по зи ци ји мо ћи. Же не су ма-
сов но пи са ле сво ја ис ку ства, што је био по ка за тељ ко ли ко се ма ло при ча о ова квом на-
си љу у дру штву и ко ли ко су же не би ле жељ не да ис при ча ју све што им се до го ди ло. На 
са мом по чет ку ре ак ци је су би ле кла сич не: не ве ро ва ње, „за што ни си ра ни је ре кла“, „тре-
ба ло је...“, „ти си кри ва“ итд. Али на кон огром не де ба те на дру штве ним мре жа ма, љу ди 
су се ипак сен зи ти ви зи ра ли, та ко да кад смо по кре ну ли дру гу ак ци ју #се га ка жу вам #ка-
де не о дам ове го ди не о на си љу ко је же не тр пе на јав ном про сто ру, ви де ло се да је дру штво 
пре шло на дру гу ра зи ну све сно сти кад је реч о род ним пи та њи ма. Ина че, у пр вој ак ци ји 
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ис по ста ви ло се да су сек су ал но на си ље и уз не ми ра ва ње код нас нај ви ше при сут ни у 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма, тј. да су де вој чи це у шко ла ма и де вој ке на фа кул те ти ма нај-
че шће би ле жр тве тог ти па зло ста вља ња од стра не њи хо вих на став ни ка и про фе со ра. 

Р. Г. П.: Ка ко сте се Ви из бо ри ли за „соп стве ну со бу“?

Р. Б.: Фе ми нист ки ње пре ме не из бо ри ле су се за то да имам соп стве ну со бу. Баш 
сам им за хвал на.

Р. Г. П.: Дра ги пи сци су Вам Син ти ја Озик, Џам па Ла хи ри, Ли ди ја Деј вис, Ени Пру, као 
и Фла не ри О’Ко нор. Али, са по себ ним пи је те том го во ри те и о Алис Ман ро?

Р. Б.: Је сте, то је ме ни са вр шен ство у при чи. Ди вим се сва кој ње ној ре че ни ци.

Р. Г. П.: Пре во ди ли сте Ку ци ја, и Лу и са Ке ро ла, и Ка по теа, Бу ков ског... да ли је то био 
Ваш из бор, пре по ру ка из да ва чи ма; ко ли ко су на ве де ни пи сци и Ва ша чи та лач ка ли те
ра ту ра ути ца ли на Ваш рад?

Р. Б.: Ода бра ла сам Ку ци ја, а све ми је дру го би ло по ну ђе но, па сам при хва ти ла – 
би ло је и мно го то га што ни сам при хва ти ла. Од у век сам хте ла да пре ве дем Ке ро ла, па 
ето до би ла сам при ли ку да пре ве дем обе Али се. Са да пре во дим је дан ро ман са вре-
ме ног ка над ског пи сца Ија на Ри да, а кон ку ри са ла сам и за пре вод зби р ке при ча Фла-
не ри О’Ко нор, ко ја још увек ни је пре ве де на на ма ке дон ски. Тај пе ри од пре во ђе ња ме 
обич но „за гре је” за пи са ње. Не по сто ји ду бље чи та ње тек ста од са мог пре во ђе ња, не 
по сто ји ду бљи про цес про ма тра ња вла сти тог је зи ка (до бро, мо жда хи пер бо ли зу јем).

Р. Г. П.: По не ко од нас пам ти при чу При чи ги на, на те му ле збеј ки, ко ју сте јав но про
чи та ли, а он да су усле ди ле по ку де. Под се ти те чи та о це По ља шта се све то око те 
при че до га ђа ло.

Р. Б.: За пра во, ни сам јав но про чи та ла при чу, не го сам ис при ча ла при чу. При чи гин је 
фе сти вал при ча ња при ча, а за да та те ма (на пред лог Кру на Ло ко та ра) би ла је „ка ко сам 
мо ји ма ре кла/ре као да сам геј”. Има ла сам стра шну тре му због је зи ка и број не пу бли ке 
– око 700 љу ди – а и због то га што су ми пред сам по че так ре кли да ће на ступ би ти 
еми то ван ужи во на ХРТ3. Не вољ но сам ја ви ла парт не ру да ме гле да, јер ни сам зна ла 
да ли ће на ступ би ти успе шан. При чу сам ба зи ра ла на ствар ној си ту а ци ји у Ма ке до ни-
ји, кад је та да шња опо зи ци ја об зна ни ла да су пре ми јер и шеф оба ве штај не слу жбе 
при слу шки ва ли ви ше од 10.000 гра ђа на и кре ну ла да об ја вљу је при слу шки ва ње, ма-
те ри ја ле на ших ко рум пи ра них по ли ти ча ра, чак је и не ким но ви на ри ма и ак ти ви сти ма 
да ла фа сци кле са тран скрип ти ма и CD са њи хо вим раз го во ри ма. Из ми сли ла сам при чу 
да сам се за љу би ла у не ку хра бру опо зи ци о ну но ви нар ку – на зва ла сам је Ма ри ја, да 
бу де ге не рич но, иа ко смо обе би ле у ве зи, а она је чак би ла у бра ку. До би ла је сво је 
при слу шки ва не ма те ри ја ле и оста ви ла их у ла ди цу, на кон што смо нас две оти шле на 
ро ман тич ни ви кенд на се лу, а ла га ле смо да смо на слу жбе ном пу то ва њу. Ис кљу чи ле 
смо те ле фо не, а кад смо их по но во укљу чи ле, ис по ста ви ло се да је муж мо је но ви нар-
ке на шао фа сци клу с ма те ри ја ли ма у ко ји ма су би ли на ши ерот ски раз го во ри, ко је је 
он он да об ја вио на Ју тју бу. Ме не је оста вио парт нер, њу муж, дру штво нас је осу ди ло 
и ба ви ло се на шим раз го во ри ма уме сто кри ми на лом ко ји се чу је у по ли тич ким раз го-
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во ри ма. Љу ди у пу бли ци су по ве ро ва ли у при чу и ис па ло је да је то мо је ау то ва ње. Али 
по ве ро ва ли су и љу ди у Ма ке до ни ји, што ми је би ло чуд но јер ни су пре по зна ли не и-
сти ни те по ли тич ке де ло ве у при чи, што ми је по ка за ло да они уоп ште не пра те тре нут-
ну си ту а ци ју. Ни сам оче ки ва ла да љу ди гле да ју ХРТ3, али на кон на сту па мој парт нер је 
до био не ко ли ко за бри ну тих по зи ва од при ја те ља ко ји су га пи та ли шта се до го ди ло 
ме ђу на ма. Сле де ћи дан је кре ну ла при ча на пор та ли ма да се уни вер зи тет ска про фе-
со ри ца ау то ва ла ужи во на хр ват ској те ле ви зи ји. И он да су се љу ди за и ста по че ли ба-
ви ти мо јом при чом, уме сто кри ми нал ним раз го во ри ма на ших по ли ти ча ра. 

Р. Г. П.: Ви има те стал ни по сао про фе сор ке, и за хва љу ју ћи ње му има те сло бо ду и 
кре а тив ност. Да ли је мо гу ће жи ве ти је ди но од пи са ња?

Р. Б.: У Ма ке до ни ји то ни је мо гу ће. Ра чу нај те да нас је ма ње од 2 ми ли о на и да је 
ти раж јед ног из да ња књи ге 500 при ме ра ка, а да су це не књи га исте као у Ср би ји. Сад 
ра чу нај те да од књи ге до би ја те око 10%, или мо жда ако сте срећ ни до би ће те по др шку 
од ми ни стар ства ко је не ће би ти ве ће од 1000 евра. Да би сте оп ста ли, тре ба ло би да 
ра ди те и дру ге по сло ве ве за не за пи са ње. Али по сао „уред ни ка” код нас још увек не 
по сто ји да би пи сци мо гли да ра де и то упо ре до са пи са њем. Ба ви ти се пре во ђе њем 
је исто ри скант но, јер тр жи ште је код нас ја ко ма ло, це не су ни ске, и из да ва чи тра ди-
ци о нал но екс пло а ти шу пре во ди о це. 

Р. Г. П.: Да ли су књи жев не на гра де у Ма ке до ни ји као и у Ср би ји, та кве да „углав ном 
му шки пи сци има ју тен ден ци ју да јед ни дру ги ма да ју на гра де”?

Р. Б.: Спи са те љи це ни су би ле на ра да ру ду го вре ме на. Та ко да у дру штву пи са ца као 
и у свим оним тра ди ци о нал ним књи жев ним ма ни фе ста ци ја ма до ми ни ра ју му шки пи сци 
– ко ји се ме ђу соб но по др жа ва ју и ми слим да уоп ште не гле да ју на спи са те љи це као на 
рав но прав не, па уоп ште не раз ми шља ју да их но ми ну ју, при хва те или на гра де. Не дав но 
ми је је дан наш пи сац, ре ци мо, ко ји ре дов но до би ја на гра де, че сти тао због то га што је 
не ка же на у Цр ној Го ри ре кла да је чи та ла мој „ро ман”. Ми слио је да је ура дио не што 
фи но, али за пра во из ње го вог се ко мен та ра ви де ло да ме он не схва та озбиљ но. Та ко је 
с пи сци ма ко ји ру ко во де ин сти ту ци ја ма или ма ни фе ста ци ја ма – не ра чу на ју нас за жи ве. 

Р. Г. П.: И за крај, про чи та ла сам да Вас је дан кри ти чар по ре ди са Че хо вом ко ји „ни
је пру жао ру ку сво јим ју на ци ма чак и ка да су се кла ти ли над по но ром јер ни је ње гов 
по сао да им по ма же већ их је не жно и по у зда но, по пут Ха ро на, пре во дио на дру гу оба лу, 
оста вља ју ћи нам, као опо ме не, као од ба че не љу шту ре, њи хо ве при че” (Иван Ми лен ко
вић, 15. ју ни 2019, Да нас). Је ди но бих се сло жи ла са оним да Ви сво јим ју на ци ма ни сте 
пру жи ли ру ку. Мо жда у но вој књи зи, ако нам от кри је те шта са да пи ше те?

Р. Б.: Ево, от кри ћу вам: тре нут но ни шта. Обич но ми тре ба вре ме на на кон по след ње 
књи ге да са ку пим но ве иде је. Сва ки дан не што за пи су јем, али то не зна чи да ра дим 
на не кој фор мал ној це ли ни. Че ка ме је дан сце на риј за крат ки филм, про ба ћу да на пи-
шем и дра му – иа ко не знам да ли ћу ус пе ти – а за пи са ла сам но ве ски це за при че, где 
ви дим да ме не што ву че пре ма ху мо ру. Раз ми шљам у том фор ма ту, па не ћу ни кад 
пре ста ти да пи шем при че. 


