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Да вид Ал ба ха ри и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

РЕД
 ВО

Ж
Њ

Е

КРАТ КА ПРИ ЧА ЈЕ СВЕ

Раз го вор са Да ви дом Ал ба ха ри јем био је не сва ки да шњи иза зов, би ло ми је по треб-
но мно го вре ме на, мно го ви ше не го би ло кад ра ни је, да са мо по ку шам да из дво јим 
пи та ња ко ја би би ла за ни мљи ва, и чи та о ци ма, али и ме ни, про чи та ла сам без број ра-
ни јих раз го во ра, при ка за, освр та, а о књи га ма да не го во рим. Ал ба ха ри је за хва лан 
са го вор ник, не ли би се да о све му го во ри. Би ло је ме ђу соб них пред ло га: о мо гу ћој 
књи зи, али смо од у ста ја ли, и за чи та о це По ља од лу чи ли смо се за дру гу вр сту са бе сед-
ни штва. Про шло је мно го го ди на од ка да смо на пра ви ли пр ви ин тер вју, али ми се са да 
чи ни да је та да, на по чет ку, би ло мно го јед но став ни је.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Да ли Ви сма тра те да де тињ ство има пре су дан зна чај 
за фор ми ра ње лич но сти, и од ра за у књи жев но сти, при то ме ми слим на пе ри од од Ваше 
ра не књи ге По ро дич но вре ме, па до по след њих књи га? 

Да вид Ал ба ха ри: Не знам да ли де тињ ство има пре су дан зна чај за фор ми ра ње 
лич но сти, али уве рен сам да игра јед ну од глав них уло га у пи шче вом об ли ко ва њу 
све та од ре чи ко ји у ње му за ме њу је ства ран свет. Де тињ ство је ча роб но, оно је ма ги-
ја ко ју пре жи вља ва мо сва ки дан и ко ја нам омо гу ћу је на ла же ње пра вог пу та за на ше 
кре та ње кроз свет. 

Р. Г. Пе тро вић: Пр ву књи гу при по ве да ка По ро дич но вре ме (1973) об ја ви ли сте у 
Ма ти ци срп ској, уз пре по ру ку и по др шку Алек сан дра Ти шме. При се ти те се тог вре ме на. 
Ка сни је, у књи зи Љу ди, гра до ви и што шта дру го, за пи са ли сте и ово: „Но ви Сад је Ти шмин 
град”, и са Ти шмом сте, по кат кад, ишли на ко ла че.

Д. Ал ба ха ри: Ако по сто ји не што што ме чи ни срећ ним, он да је то чи ње ни ца да 
сам у књи жев ност ушао за хва љу ју ћи Алек сан дру Ти шми. Он је об ја вио не ко ли ко мо јих 
при ча ко је су ка сни је по ста ле сре ди шни део збир ке По ро дич но вре ме. У исто вре ме 
пре суд но је ути цао на об ли ко ва ње мог пр вог ро ма на Су ди ја Ди ми три је вић. У ства ри, 
по ка зао ми је ка ко се од књи жев ног ма те ри ја ла пред ви ђе ног за јед ну збир ку при ча 
мо же са свим сло бод но на пи са ти је дан ро ман. 

Р. Г. Пе тро вић: Ви сте до след но, кроз Ва ше при че и ро ма не, за пи си ва ли го то во све 
жи вот не си ту а ци је у ко ји ма се чо век за ти че то ком свог жи во та. А о че му сте ћу та ли?

Д. Ал ба ха ри: Све док ми ни сте по ста ви ли ово пи та ње био сам уве рен да ни шта у 
том опи су људ ског ста ња ни сам оста вио нео бја шње но. Чак и ка да је реч о оном аспек-
ту на шег жи во та за ко ји сам нај че шће го во рио да ме не ин те ре су је као пи сца – а то је 
по вест чо ве ка као по ли тич ке жи во ти ње, да кле, и са њим сам се по вре ме но „раз ра чу-
на вао“. На рав но, та мо ја по вре ме на за ни ма ња за по ли тич ки аспект чо ве ко вог би ћа 



увек су игра ла под ре ђе ну уло гу у од но су на оста ле „људ ски је“ фак то ре. Уо ста лом, све 
нас ви ше за ни ма ју аспек ти љу бав них жи во та нај ви ших по ли тич ких ау то ри те та, не го 
зна че ња и ту ма че ња њи хо вих по ли тич ких де ла. 

Р. Г. Пе тро вић: У Ка на ду сте оти шли 1994. го ди не, на го ди ну да на, а оста ли та мо 
две де це ни је. Као и Че слав Ми лош, Син гер или Брод ски, пи са ли сте на ма тер њем је зи ку.

Д. Ал ба ха ри: У то вре ме ни је би ло мно го ди ле ме око та квог из о стан ка из зе мље 
ко ја се рас па да ла. На рав но, да ни сам имао обез бе ђе но ме сто на Уни вер зи те ту у Кал-
га ри ју, од но сно, да ни сам имао до вољ но сред ста ва да у том пе ри о ду из др жа вам по-
ро ди цу и се бе, он да се ве ро ват но не бих од лу чио на тај по сту пак. Не за бо ра ви те да 
сам пре то га, да кле то ком прет ход не че ти ри го ди не, био на по ло жа ју пред сед ни ка 
Са ве за је вреј ских оп шти на Ју го сла ви је, што зна чи да сам се че сто за ти цао у ужа ре ном 
сре ди шту по ли тич ких, иде о ло шких и на ци о нал них су ко ба. Сан ко ји сам та да ре дов но 
са њао го во рио је о јед ном не срет ном пи сцу (мо же се ре ћи и не спрет ном), ко ји је са мо 
при жељ ки вао да по бег не што да ље од тог ха о са не ра зу ме ва ња и на ђе се у не ком 
про сто ру (ма кар са свим ма лом), у ко јем је мо гао нај зад да бу де оно што је ми слио да 
је сте. Из ме ђу оста лог, то што је он био под ра зу ме ва ло је да и да ље оста не пи сац на 
свом ма тер њем је зи ку.

Р. Г. Пе тро вић: У Кал га ри ју, у свом ста ну, пи са ли сте у су те ре ну, са мо сте кроз про
зор мо гли да гле да те ка ко про ла зе су гра ђа ни. Шест са ти днев но ис пред ком пју те ра? 
Ди сци пли на ра да?

Д. Ал ба ха ри: Ода бра ти шест са ти за рад ни је уоп ште те шко та мо где чо век има 
та кву мо гућ ност из бо ра. Осим то га, вре мен ска раз ли ка од осам са ти из ме ђу Зе му на 
и Кал га ри ја, зна чи ла је да ће бар они да ни ка да су игра ни ме че ви фуд бал ских клу бо-
ва европ ских так ми че ња би ти при ка за ни у по днев ним, а не у ка сно ве чер њим са ти ма. 
Ка ко бих то мо гао се би да об ја сним? То је, на при мер, као у слу ча је ви ма ка да не ке 
осо бе ко је су го ди на ма уста ја ле тек у под не и то ме под ре ђи ва ле рас по ред свог рад ног 
вре ме на, да кле ка да њих про бу ди те ра но ују тру и из ве де те их на ули цу, та да се пред 
њи ма отва ра огро ман про стор сло бод ног вре ме на. На рав но, ово је мо жда са мо мо је 
уве ре ње да се ства ри до га ђа ју она ко ка ко ја то же лим, а не она ко ка ко то же ли не ко 
са свим дру ги. 

Р. Г. Пе тро вић: Јед ном сте го во ри ли да је из лаз, за пи сце, је ди но мо гућ у „по вла че њу 
од све та, у овла да ва њу ве шти ном са мот ног жи вље ња“ (НИН, 26. 1. 2000).

Д. Ал ба ха ри: Та да сам имао на уму уме ће жи вље ња у је зич кој са мо ћи ко ја се отва ра 
пред пи сцем ка да он, на мер но или не, при ста не на осе ћа ње са мо ће ко јим га из гнан ство 
та ко ра до на гра ђу је. За муц ку јем док из го ва рам ту ре че ни цу јер ни ка да ни је на од мет 
ви ше пу та из ва га ти све што има ве зе са је зи ком, бу ду ћи да је све оно што се де си са 
је зи ком ка да га би ра и до би ја обо је но че сто пре вр тљи вом зна чењ ском игром у ко јој 
све мо же сва ког тре нут ка да по ста не све оста ло. 

Р. Г. Пе тро вић: Ро ман Мрак има за те му тај не до си јее, и са рад њу пи са ца са вла шћу; 
та ко ђе би се мо гао увр сти ти у ан га жо ва ни ро ман, мо жда ви ше од Пи ја ви ца?
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Д. Ал ба ха ри: То је ро ман ко ји сам пи сао са по след њим оста ци ма ве ре да пи сац и 
пи са ње мо гу би ло шта за и ста да про ме не. Ве ро вао сам да је мо гу ће на пи са ти по ли-
тич ки ро ман и скре ну ти па жњу на не ке про ме не ко јим је прет ход ни по ли тич ки си стем 
ис пу нио сва ки ду хов ни уну тра шњи про стор ко ји смо ус пе ли да са чу ва мо. Ве ро вао 
сам, та ко ђе, да је по треб но што пре ука за ти на то да су мно ги љу ди во ди ли бе срам не 
игре (ко је су би ле све са мо не игре), у ко ји ма су из ла га ли по ни же њу чла но ве сво јих 
умет нич ких или дру штве но по ли тич ких ор га ни за ци ја. Осим то га, имао сам у ви ду чи ње-
ни цу да код нас, бар до та да, ни ко још ни је про шао кроз про цес ин ди ви ду ал ног или 
ко лек тив ног при зна ња о са рад њи са при пад ни ци ма ино стра них шпи јун ских мре жа, 
а ве ру јем да би сви ма би ло за ни мљи во до зна ти ко ји их је за пра во у ком тре нут ку ва-
рао. Ро ман је иза шао, ме ђу тим, ни ко на ње га ни је обра тио па жњу. Мо жда је ло ше 
на пи сан; мо жда те ма ни је об ра ђе на на нај бо љи мо гу ћи на чин, све јед но, књи га је за-
вр ши ла та мо где и мно ге дру ге књи ге – у бу џа ку у ко јем их де бе ли па у ко ви стр пљи во 
умо та ва ју у сво ју па у чи ну. 

Р. Г. Пе тро вић: А са да шња ин те лек ту ал на ели та с тај ним по ли циј ским слу жба ма. 
Ка же те: „Пот ка зу је мо дру ге да би смо са чу ва ли се бе... јер је на гон за са мо о чу ва њем из у
зет но јак.“

Д. Ал ба ха ри: Ако при хва ти мо та кву игру са тај ним по ли циј ским слу жба ма и са ко 
зна ка квим за ве ре нич ким си сте ми ма, вр ло бр зо уви ђа мо да је це на ко ја се пла ћа за то 
ве о ма ви со ка. Ла ко је пот ка за ти дру гог по је дин ца, али те шко се чо век осло ба ђа гор ког 
уку са пре ва ре. По сто ји мо гућ ност да се све игра у окви ру до зво ље не дру штве не игре, 
не што као ком пју тер ска игри ца ко ја по ве зу је на хи ља де рав но прав них уче сни ка. 

Р. Г. Пе тро вић: А где је он да ис ку пље ње и да ли је оно мо гу ће?

Д. Ал ба ха ри: Не ве ру јем да по сто ји мо гућ ност пот пу ног ис ку пље ња. Мо жда се 
мо же де си ти да не ка бо жан ска си ла до при не се осе ћа њу ис ку пље но сти, али то је са мо 
при вид, до бро уи гра на бо жан ска игра.

Р. Г. Пе тро вић: Те жи те ка ла ко ћи пи са ња. Да ли се за ро ман Мрак мо же ре ћи да сте 
то са жи ма ње упра во у ње му нај ви ше по сти гли?

Д. Ал ба ха ри: Ни је на ме ни да од ре дим у ко јој књи зи сам до сег нуо, ка ко Ви ка же те, 
ла ко ћу пи са ња. На рав но, са свим дру гу ла ко ћу пи са ња сам ис тра жи вао у ро ма ни ма и 
при ча ма у ко ји ма сам че пр као по уну тра шњим свој стви ма мо јих при по ве сти и ли ко-
ва у њи ма. У ро ма ни ма као што су Мрак и Жи во тињ ско цар ство, као и ни зу при ча из 
мо јих при по ве дач ких збир ки, ла ко ћу пи са ња је тре ба ло ис тра жи ти у оним руб ним 
под руч ји ма у ко ји ма се су о ча ва ју свет исти не и свет ма ште. Мо жда би се за пр во ис-
тра жи ва ње мо гло ре ћи да се оно осе ћа као не ка вр ста ла бо ра то риј ског ра да, док је у 
дру гом слу ча ју пи сац при мо ран да тра га за сво јим од го во ри ма у са мом жи во ту, тј. на 
„те ре ну“.

Р. Г. Пе тро вић: Гец и Ма јер је у Евро пи, САД и Изра е лу оце њен као је дан од нај бо љих 
ро ма на о Хо ло ка у сту. О дво ји ци есе со ва ца, за ду же них за „ду ше гуп ку“, за ка ми он – га сну 
ко мо ру, по сла тих у Ср би ју, у ло гор на Сај ми шту. Лич но сти у ро ма ну су ау тен тич не?
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Д. Ал ба ха ри: Ро ман Гец и Ма јер је оно ли ко исти нит ко ли ко је исти ни та ме ра са ме 
исти не са зда не на осно ву по да та ка ко је су са оп шти ли не ки од нај не по сред ни јих уче-
сни ка у овој тра гич ној „при чи“. Мо је ин те ре со ва ње за ову „при чу“ ни је во ди ло у то да 
је пре при чам на нај и сти ни ти ји на чин. На и ме, у мно гим „при ча ма“ о Хо ло ка у сту уво-
ђе ње пре ве ли ког бро ја еле ме на та ствар не ствар но сти оне мо гу ћа ва до бар раз вој 
са ме при че. Не ка жем да су о Хо ло ка у сту све при че већ ис при ча не, већ се са мо за ла-
жем за да ва ње сло бо де при по ве да чу да во ди „при чу“ на на чин ко ји ње му нај ви ше 
од го ва ра. 

Р. Г. Пе тро вић: И за ро ман Пи ја ви це ума ло да до би је те, по дру ги пут, НИНову на
гра ду. Ро ман на 300 стра ни ца, а где је ту са же тост? Ви сте скло ни крат кој фор ми?

Д. Ал ба ха ри: Са же тост се не ме ри увек бро јем стра ни ца. По не кад нам је до вољ но 
да за де ло ко је мо же да има хи ља ду пет сто стра ни ца, на пи ше мо са же ту вер зи ју од пет 
сто ти на стра ни ца. Док нам је за при чу од пет на е стак стра ни ца до вољ на јед на и по 
стра ни ца тек ста. Са же тост је, у ства ри, не ка вр ста про це са са жи ма ња, при ли ком ко јег 
се про зни текст осло ба ђа свих оних та ло га фор ме и са др жи не. Та да де ло по ста је ствар но 
оно што је сте. Оно се као ма ло де те брч ка у ла во ру под јар ком сун че вом све тло шћу и 
све што је по треб но је сте да па зи мо да нам на ше ме зим че не до би је опа ке опе ко ти не.

Пи ја ви це су за ме не пред ста вља ле са мо кра так из лет у свет про ду же них фор ми и 
еле ме на та ко је они зах те ва ју од пи сца и чи та о ца. Иа ко је књи га на и шла на леп при јем 
код на ших чи та ла ца, а и пре ве де на је на де се так је зи ка, ро ма ну је ипак не што не до-
ста ја ло. Јед но став но ре че но, ја ни сам ус пео да про на ђем од го ва ра ју ћи уну тра шњи 
ри там, онај ри там ко ји тре ба да на ма ми чи та о ца и уву че га у се бе као биљ ка му хо лов-
ка нео пре зну му ши цу. Исти на, ја сам ус по рио ри там зби ва ња нај ви ше ко ли ко сам 
мо гао и у том сми слу за до во љан сам спо ро шћу ко јом ро ман кли зи као па пир ни брод 
низ во ду. На жа лост, мо ја пре те ра на бри га за ри там оп те ре ти ла је са му при чу и до ве-
ла је до по вре ме них иска ка ња из же ље ног сје ди ња ва ња фор ме и са др жи не.

Р. Г. Пе тр о вић: Да ли се Пи ја ви це мо гу до жи ве ти и као ан га жо ва ни ро ман, с об зи ром 
на те му де ве де се тих го ди на, као и суд би ну Је вре ја?

Д. Ал ба ха ри: Да, оне је су ан га жо ва ни ро ман, али ја сам од ствар не ан га жо ва но сти 
убр зо од у стао и пре пу стио ро ма ну да ис при ча при чу она ко ка ко он то же ли. То сам 
учи нио, углав ном због то га што сам уви део да ћу се ба ви ти те мом на ко ју мно ги вр сни-
ји ау то ри од ме не ни су ус пе ли да да ју ни ка кав од го вор. 

Р. Г. Пе тро вић: Ро ман Мар ке на ме њен је мла ди ма. Да ли сте та кве књи ге во ле ли да 
чи та те док сте би ли мла ди? Да ли је то био ко нач ни ра ста нак од све та мла до сти?

Д. Ал ба ха ри: Да, та кве су би ле књи ге ко је сам во лео да чи там у вре ме ка да сам 
био не ви ни и на ив ни чи та лац крат ких при ча и ро ма на. Оту да ро ман Мар ке пред ста-
вља не ку вр сту спо ја из ме ђу ин фор ма тив ног тек ста из ми шље не аван ту ри стич ке при че 
и по уч них се квен ци по сле ко јих мла да ју на ки ња овог ро ма на увек пла че, док се глав-
ни ју нак за ве ту је да ће је са чу ва ти од свих не при ја тељ ских на сто ја ња ђа во ла ко ји 
пре би ва у ду бо ким ла ви рин ти ма ис под Зе мун ског гро бља. 
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Р. Г. Пе тро вић: У јед ном ин тер вју сте ре кли (Наш траг, 2–3, 2007): „...за што би умет
ност да ва ла од го во ре, за што се умет ност не би са сто ја ла у по ста вља њу пи та ња?” 
За што, Да ви де?

Д. Ал ба ха ри: У мно гим ме то да ма от кри ва ња но вих зна ња глав ни на гла сак се ста-
вља на из на ла же ње, да ва ње од го во ра. По ста вља ње пи та ња са гле да ва се као мно го 
зна чај ни ји про цес, од но сно, тра га се за нај и де ал ни јом фор мом пи та ња, по мо ћу ко је 
ће се ус по ста ви ти нај и де ал ни ји мо гу ћи од нос из ме ђу пи та ња и од го во ра. У ова квом 
раз ми шља њу пи та ње је, као што смо ре кли, пре суд ни ји и про дук тив ни ји део фор му-
ле пи та ња и од го во ра, иа ко би та од ред ни ца мно го бо ље при ста ја ла обр ну тој фор му-
ли, тј. ис ти ца њу про це са уоб ли ча ва ња пи та ња, а сам про цес би за пра во тре ба ло да 
се кре ће уна зад, од по ста вље ног обра сца ко ји но си те рет од го во ра до по је ди нач них 
еле ме на та ко ји пре сту па ња у за њих пред ви ђе на ме ста во де не ки, да та ко ка же мо, 
не за ви сан жи вот, по све ћен ус по ста вља њу ха о са ко ји се од и гра ва на пла ну ра су тих 
еле ме на та.

Р. Г. Пе тро вић: У књи зи Ди ја спо ра и дру ге ства ри са бра ли сте тек сто ве ко је сте 
пе ри о дич но об ја вљи ва ли од 1995. до 2007. у но ви на ма и ча со пи си ма, са те мом о ди ја
спо ри. Где је пра ви жи вот?

Д. Ал ба ха ри: Ми лан Кун де ра је још одав но оста вио згод ну фор му лу на звав ши 
је дан од сво јих нај бо љих ро ма на Жи вот је не где дру где. То се на не ки на чин мо же пре-
у зе ти као тач на ди јаг но за ко ја ва жи за све ди ја спо ре, по ли тич ке или еко ном ске, као 
и оне ко је су иза зва не ра то ви ма и оне ко је сле де не ка мит ска пу то ва ња, за бе ле же на 
пре мно го ве ко ва у оно што чи ни осно ву иден ти те та да те гру па ци је. Се ћам се да сам 
на ве де ну Кун де ри ну књи гу чи тао са мањ ком ин те ре со ва ња, не за ин те ре со ван за оно 
што она ствар но же ли да ми са оп шти. Та да ми се чи ни ло да је пи та ње ди ја спо ре пот-
пу но не ва жно за ме не и да у ства ри ни сам по зван да го во рим би ло шта о ње му. 

Р. Г. Пе тро вић: У ро ма ну Брат раз ма тра се пи та ње по ро дич них од но са: брат ко ји 
са зна је да има бра та у Ар ген ти ни, али је за ни мљи ва и при ча о ка фа ни „Бри о ни” у Зе му ну.

Д. Ал ба ха ри: Ка да сам по чео да пи шем ро ман Брат ни сам уоп ште мо гао да за ми-
слим ка ква ће се за мр ше ност ро ди ти у ње му. За по чео сам га као не ствар ну, те шко 
ве ро ват ну при чу о то ме ка ко у тзв. ста рој Ју го сла ви ји је дан брач ни пар про да је јед ног 
од сво јих си но ва имућ ним Ла ти но а ме ри кан ци ма. Тај син до ла зи у ка фа ну „Бри о ни“ и 
ту се упли ће у пре пир ку и сва ђу са ре дов ним го сти ма ка фа не. На из глед на ив на пре-
пир ка пре тва ра се у смр то но сни об ра чун ка да го сти ка фа не поч ну да на па да ју бра та 
ко ји се др знуо да кро чи у њи хо во под руч је, а за вр ша ва се хи сте рич ним ри ту а лом 
бра то вље вог уби ства. Глав ни раз лог ко ји их је на вео да по ста ну уби це је сте тран сфор-
ма ци ја тог бра та у тран све сти та, што је нај ве ћа за мер ка ко ја се мо же да ти дру гој осо-
би у ге о граф ском под руч ју на ко јем се на ла зи и ка фа на „Бри о ни“. Да бо ме, па жљи ви 
чи та о ци су за па зи ли да се ова ко ис при ча на при ча, за пра во, са сто ји од две при че: 
пр ва је већ по ме ну та при ча о дво ји ци бра ће, док је дру га не ка вр ста мо ди фи ко ва не 
исто риј ске при че из нај све жи је исто ри је овог ге о граф ског под руч ја. На и ме, „Бри о ни“ 
се мо гу при хва ти ти као за ме на за тзв. ста ру Ју го сла ви ју, а су коб и за вр шна ту ча из ме ђу 
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бра ће нео до љи во под се ћа ју на по след њи рат ни су коб на ју го сло вен ској те ри то ри ји. 
Мо рам при зна ти да то ком пи са ња овог ро ма на ни јед ног тре нут ка ни сам по ми шљао 
на дру гу при чу, ону о по сва ђа ној бра ћи, већ је она про на шла не где не ку пу ко ти ну и 
ве што се уву кла у фор му пр вог ро ма на. 

Р. Г. Пе тро вић: Ан то ло ги ју По сла сти чар ске при че об ја ви ли сте за јед но са Вла да ном 
Ми ја то ви ћем Жи во ји но ви ћем, осам на ест при ча о шам пи та ма, о бо зи, сла сти ма. Ка ко 
сте до шли на ту иде ју?

Д. Ал ба ха ри: Ла ко смо до шли на ову иде ју. По не ста ло нам је до брих ко ла ча и по-
жу ри ли смо да се у нај бли жој по сла сти чар ни ци на пу ни мо енер ги јом. С дру ге стра не, 
по же ле ли смо да за бе ле жи мо по сто ја ње та квих по сла сти чар ни ца (оних са бал кан ским 
ре пер то а ром ту лум ба, ба кла ва, ђул пи та...) у ко ји ма смо сви ми од ра сли. 

Р. Г. Пе тро вић: У књи зи Сва ке но ћи у дру гом гра ду ис тра жу је те мо дус зла. Ко ли ко 
та те ма ис цр пљу је пи сца?

Д. Ал ба ха ри: Ка ко год уз ме те, те ма зла ис цр пљу је пи сца, али она ис цр пљу је и 
чи та о ца, јер ко ли ко год ре кон струк ци ја зла оп те ре ћу је пи сца док по ку ша ва да по но-
во ство ри до га ђа је ко ји во де до ру ба зла, она исто то ли ко оп те ре ћу је чи та о ца ко ји 
док чи та при чу о злу мо ра стал но би ти на опре зу да се зло не уву че у сам те мељ пи-
шче вог би ћа. Оту да за пра во при ча о злу мо ра да бу де ја ча од ори ги нал не по ве сти о 
злу, јер са мо он да мо же да над вла да са му се бе. 

Р. Г. Пе тро вић: Са књи гом Ћер ка све сте нас из не на ди ли, не у о би ча је на рас пра ва о 
вас кр сну ћу, о пор но гра фи ји, и ху мо ру, о вер но сти, о бра ку, али и пре ва ри. Док сте књи
гу пи са ли, да ли сте ми сли ли на Ло ли ту бар што се ти че те ме еро ти ке? 

Д. Ал ба ха ри: Ћер ка је, на рав но, па ро ди ја. У тој књи зи на сто јао сам да се по и грам, 
пре све га, фор мом ерот ског ро ма на, али и фор мом тзв. уни вер зи тет ског ро ма на ко ја 
је по себ но по пу лар на у бри тан ској књи жев но сти, па чак и фор мом кла сич ног ви те шког 
ро ма на. На кра ју се ис по ста ви ло да сам пред се бе по ста вио пре ви ше зах те ва, те да 
из ме ђу по је ди них на ра тив них де ло ва ро ма на ни сам ус по ста вио до вољ но рав но те же. 
Мо ји по ку ша ји да ус по ста вим бо љу рав но те жу ни су би ли успе шни, та ко да ме је је ди-
но „пор но граф ски“ део за до во ља вао, док су оста ли на ста ви ли да ква ре мре жу од но-
са ко ју сам на сто јао да ус по ста вим из ме ђу њих. Ис па да да је то и да ље рад на вер зи ја 
ко ју ве ро ват но ни је још тре ба ло об ја вљи ва ти, али ни сам мо гао да из др жим да чи та-
о ци ма не по ка жем шта сам ура дио у пе ри о ду из ме ђу об ја вљи ва ња ро ма на Ћер ка и 
ро ма на ко ји му је прет хо дио. Авај, ве ћи на чи та ла ца ни је би ла, по све му су де ћи, пре-
ви ше за ин те ре со ва на да пра ти мој „раз вој“ као „ерот ског“ ау то ра и књи га је на и шла 
на њи хо ву ле де ну ћут њу, као и на под јед на ко ле де ну не за ин те ре со ва ност кри ти ке. И 
да ље ве ру јем да је мо гу ће до ћи до бо ље вер зи је ро ма на, али ја сам не стр пљив пи сац 
и ра ди је ћу оста ви ти не што не до вр ше но не го нео бја вље но. Да кле, ро ман Ћер ка ни је 
мој од го вор на Ло ли ту, иа ко би се мо гло ре ћи да са том књи гом де ли основ ну те му 
ко ју је На бо ков фор му ли сао чу ве ном ре че ни цом „Ло ли та, још са мо ре чи ма мо гу да 
се играм.“
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Р. Г. Пе тро вић: Кон трол ни пункт је ан ти рат ни ро ман, о вој ни ци ма ко ји је два зна ју 
ка ко су ту до шли, а не зна ју ни за што сто је на пунк ту. Да ли је по ру ка: бе сми сле ност 
на си ља?

Д. Ал ба ха ри: Да, Кон трол ни пункт је тач но та кав ро ман као што га опи су је те, с 
тим што бих ту до дао, као и у слу ча ју ро ма на Ћер ка, да је то пре све га па ро ди ја, тзв. 
рат ног ро ма на. Ка да ма ло раз ми слим, ве ћи на мо јих ро ма на, а и по је ди них при ча, је су 
за пра во па ро ди ра ња од ре ђе них при по вед них фор ми и жан ро ва. У ро ма ну Кон трол
ни пункт по сто ји је дан еле мент ко ји се у пот пу но сти отва ра на кра ју ро ма на, ка да се 
ис по ста вља да су зби ва ња у овом ро ма ну са мо део не ког од „ри ја ли ти ја“, за ме на пра-
ве ствар но сти ве штач ком ствар но шћу ко ја по хот ном по сма тра чу та квих те ле ви зиј ских 
про гра ма пред ста вља је ди ну пра ву за ме ну ствар ној ствар но сти. Док сам пи сао имао 
сам на уму ро ма не по пут Бу ца ти је ве Та тар ске пу сти ње, при се ћао сам се ат мос фе ре 
ра них Ку ци је вих ро ма на, и на рав но оно га што смо сви учи ли чи та ју ћи Каф ки не крат ке 
и ду ге про зе. 

Р. Г. Пе тро вић: Да ли ствар но ми сли те да су ме ди ји глав ни узроч ни ци рат них де
ша ва ња?

Д. Ал ба ха ри: На рав но да је су, што се по го то во ви ди да нас ка да је за хва љу ју ћи 
ин тер не ту и број ним дру штве ним мре жа ма сва ко ме до пу ште но да ка же шта год же ли, 
без оба ве зе да о то ме го во ри је ди но уко ли ко је оно о че му го во ри исти ни то. О то ме 
је на пра вље но и не ко ли ко фил мо ва, од ко јих је мо жда нај за ни мљи ви ји филм Бе ри ја 
Ле вин со на о на вод ном ра ту у Ал ба ни ји (Wag the dog, 1997).

Р. Г. Пе тро вић: Као млад пи сца, као хи пик, ве ро ва ли сте у не што дру го. Да ли је то 
био по вод да на пи ше те Кон трол ни пункт?

Д. Ал ба ха ри: Ни сам си гу ран на шта тач но ми сли те, али си гур но је тач но да је вре ме 
хи пи иде о ло ги је оста ви ло ду бок траг у ме ни као пи сцу и као осо би. На рав но, ми ров ни 
по крет био је глав ни по кре тач свих про ме на ко је су се у ме ни де ша ва ле, али не и је-
ди ни. Хи пи по крет ми је ука зао на вред ност и зна чај ни за ис точ њач ких кул ту ра, по пут 
бу ди зма, зен-бу ди зма и ха си ди зма. (О ха си ди зму ис точ но е вроп ских Је вре ја са мо се 
услов но мо же го во ри ти као о ис точ њач кој тра ди ци ји, али ње го ва бли скост тра ди ци ји 
зен-бу ди зма, ка ко је у сво јим књи га ма ис ти цао Мар тин Бу бер, је сте не по бит на.)

Р. Г. Пе тро вић: Ни ка да ни сте пра ви ли ком про мис ка да је реч о пи са њу?

Д. Ал ба ха ри: За ме не је пи са ње увек пред ста вља ло са мо по ку шај да се при бли жим 
оно ме што за пра во ни сам мо гао да из рек нем. Ако ме пи та те шта је то, не мо гу да вам 
дам ни ка кав за до во ља ва ју ћи од го вор. Ве ру јем да је пра ви текст не што што ре чи за-
и ста не мо гу да ис ка жу. При ча или ро ман или пе сма, све јед но, са мо је по ку шај да се 
при бли жи мо што ви ше мо же мо са мој су шти ни не из ре ци вог. Ме ђу тим, то нас нај че шће, 
као и ме не са да, на во ди на не пре кид на по на вља ња, на ла га но на пре до ва ње у ко јем 
је крај сва ком на пи са ном реч ју и ре че ни цом у ства ри све да ље од по чет ка, и та ман 
кад по ми сли мо: „Ево га! Ту је!“, ми за пра во при зна је мо да нам тај ус клик ни ка да ни је 
био бли жи, већ да се ње го ва бли зи на за пра во ме ри ве ли чи ном ње го ве уда ље но сти. 



Р. Г. Пе тро вић: У тек сту „Ста ре ње и стју ар де се” на пи са ли сте: „По че так ста ре ња 
је и по че так гр че ви те бор бе за оп ста нак.“ Ко је оста ре ли пи сац?

Д. Ал ба ха ри: Оста ре ли пи сац је сва ки пи сац ко ји не схва та да тре ба да при зна да 
је оста рио. На рав но, та де фи ни ци ја мо же да ва жи за сва ко жи во би ће, као и за при-
пад ни ка сва ке про фе си је. Сву где по сто је ма ли про зо ри или пу ко ти не у вра ти ма кроз 
ко је се на зи ру они мла ди, ле пи, креп ки, на сме ја ни, она кви ка кви ми ви ше ни ка да не-
ће мо би ти. По че так ста ре ња је по че так уми ра ња, с тим што се у тој де фи ни ци ји ниг де 
не мо же „про чи та ти“ или „уви де ти“ где се тај по че так на ла зи. Се ћам се да ме је бес-
крај но уз не ми ри ла јед на пе сма аме рич ког пе сни ка В. С. Мер ви на, на сло вље на „На 
го ди шњи цу мо је смр ти“, у ко јој он јед но став но ка же да сва ке го ди не, и не зна ју ћи то, 
про ла зи мо кроз дан ко ји ће јед ном у бу дућ но сти би ти знак на ше смр ти у про шло сти. 
Дру гим ре чи ма, ми се сва ке го ди не из но ва ра ђа мо и из но ва уми ре мо, али док нам је 
пр ви да тум још ко ли ко-то ли ко по знат, дру ги нас увек оста вља огор че ним и ожа ло-
шће ним што ни смо мо гли да га по но во до жи ви мо бар још не ко ли ко пу та у жи во ту. 

Р. Г. Пе тро вић: Љу ди, гра до ви и што шта дру го су успо ме не, за пи си о гра до ви ма ко
ји су Вам зна чи ли, се ћа ње на да не де тињ ства у Кру шев цу, Ћу при ји и Зе му ну, на дра ге 
љу де ко јих ви ше не ма. Би ло би ле по да се при се ти те свог бо рав ка у Кал га ри ју.

Д. Ал ба ха ри: О свом бо рав ку у Кал га ри ју већ сам пи сао у не ко ли ко ро ма на и ве-
ћи ни крат ких при ча ко је сам на пи сао то ком го ди на про ве де них у том гра ду. Као и у 
слу ча ју сво јих ра ни јих про зних књи га, у ко ји ма сам гро зни ча во тра гао за сми слом 
де ча штва и де тињ ства у гра ду као што је Зе мун, та ко сам, под јед на ко гро зни ча во, бе-
ле жио сво ја ис ку ства о бо рав ку у Кал га ри ју. Дру гим ре чи ма, у оба слу ча ја мој жи вот 
се пре та пао у мо ју про зу, а мо ја про за – кат кад шмр ца во, кат кад под сме шљи во, али 
на дам се ни ка да до сад но – по ста ја ла је за ме на за мој жи вот. Мо гло би се то ре ћи и 
ова ко: ка фа са со цом од ко је је био са ста вљен мој жи вот пре тва ра ла се у ин стант ка фу 
без со ца. Уо ста лом, на пла ну те про ме не од и гра ва се це ло куп на дра ма уне та у мој 
ро ман Ма мац.

Р. Г. Пе тро вић: У књи зи Ма ле при че ин си сти ра те да се са „ма ло“ ка же „пу но“ – нај
кра ћи на чин да се ис при ча при ча. Да ли се нај лак ше сна ла зи те упра во у крат ким при
ча ма?

Д. Ал ба ха ри: Одав но сам на пи сао ре че ни цу ко ја гла си „Крат ка при ча је све“. И 
да ље ве ру јем да се ве шти на пи са ња мо же нај бо ље са вла да ти уко ли ко пи сац пр во 
де таљ но из у чи и на у чи да при ме њу је ту ве шти ну. На жа лост, под стак ну ти кри ти ча ри-
ма и из да ва чи ма, мно ги пи сци крат ких при ча по ста ли су сла би или по вр шни пи сци 
ро ма на. То је још је дан при мер ка ко ванк њи жев ни еле мен ти ути чу и пре суд но ме ња-
ју то ко ве са вре ме не про зе. Знам да то мо же да бу де и ствар књи жев ног уку са и до па-
да ња, али за ме не су при че Ја на Ма кју а на бо ље од мно гих ње го вих ро ма на (иа ко се 
мо ра при зна ти да он уме да на пи ше и те ка ко успе шан ро ман).

Р. Г. Пе тро вић: У Крат ким при ча ма пре о вла ђу ју при че ко је бе ле же тре ну так у ко јем 
ју на ци пре по зна ју над моћ суд би не. За до вољ ство пи са њем?
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Д. Ал ба ха ри: Не знам на ко ју мо ју књи гу крат ких при ча ми сли те, али чи ње ни ца је 
да се ве ћи на мо јих при ча упра во ба ви тим тре нут ком ка да мо ра мо при зна ти да по-
сто ји не ко или не што ја че од нас, не што што из а би ра од го во ре уме сто нас, од но сно, 
не што што је не ка ко до би ло пра во да у кључ ним жи вот ним си ту а ци ја ма дâ од го вор 
„да“ или „не“. 

Р. Г. Пе тро вић: Са Жар ком Ра да ко ви ћем об ја ви ли сте Књи гу о му зи ци. Ка ко сте 
до шли на иде ју да „дво јац“ пи ше о му зи ци огле де, есе је, при че, а на ре ла ци ји Кал га ри –Келн?

Д. Ал ба ха ри: То је за пра во на чин на ко ји је Жар ко Ра да ко вић на пи сао ви ше сво јих 
ру ко пи са. Та кав на чин пи са ња, не где из ме ђу до ку мен тар ног и из ми шље ног, мо жда је 
нај бо љи на чин да се са мим чи ном пи са ња пру жи од го вор на пи та ње шта пи са ње до-
и ста је сте. Дру гим ре чи ма, то је ве о ма иза зо ван спи са тељ ски по ду хват, јер у исто 
вре ме док за пи су је из ми шљен текст он – тај текст, тај пи сац! – бе ле жи и на чин на ко ји 
је тај текст по стао про зна ствар ност. Да кле, пи сац је све вре ме на ру бу по ку ша ва ју ћи 
да из бег не опа сно сти ко је бо ра вак на ру бу на ме ће ау то ру. Пи сац се за то вре ме осе ћа 
као би ци кли ста на ру бу вул ка на – је дан по гре шан по тез до во љан је да уни шти све што 
је до та да пи сац ус пео да за бе ле жи, али о би ци кли сти ма-пи сци ма већ је до вољ но 
убе дљи во пи сао Све ти слав Ба са ра у Фа ми о би ци кли сти ма. Тре ба ло би мо жда по ста-
ви ти не ко дру го пре во зно сред ство, ре ци мо че зе, и тек та да би смо, на дам се, до би ли 
пра ви или бар пот пу ни од го вор на пи та ње шта то пи сац ра ди ка да из гле да да ни шта 
не ра ди. 

Р. Г. Пе тро вић: У Ва шим књи га ма су сре ће мо се и са Ми хај лом Пан ти ћем, Ба са ром. 
От куд они у Ва шим књи га ма? Да ли је то пост мо дер ни стич ка игра?

Д. Ал ба ха ри: Мо же мо је и та ко на зва ти, иа ко то за пра во и ни је од ли ка пост мо дер-
ни зма. Мно го је леп ше за ми шља ти то као на ста вак из не на ђу ју ћих књи жев них по сту-
па ка ау то ра као што су Ло ренс Стерн и Сер ван тес, пи са ца ко ји су то ком пи са ња сво јих 
књи га би ли у нај бли жем мо гу ћем кон так ту са сво јим чи та о ци ма ко ји су би ли под јед-
на ко ствар ни и не ствар ни. Пост мо дер ни зам је, по све му су де ћи, нај бо ље де фи ни са ти 
као не пре ста ни ди ја лог из ме ђу пи са ца и њи хо вих ју на ка, ди ја лог у ко јем се не пре кид но 
ства ра и пре и спи ту је ство ре но, ди ја лог у ко јем се бе жи од ди ја ло га и по ку ша ва да се 
ус по ста ви ко му ни ка ци ја са све ма њим бро јем ре чи, ди ја лог ко ји је, у осно ви, рас пра ва 
са ти ши ном и о не мо ћи ре чи да при зо ву ту ти ши ну у ње ном пра вом из вор ном об ли ку. 

Р. Г. Пе тро вић: Да нас је сре да при ча је о оцу и Пар кин со но вој бо ле сти. Да ли је отац 
сво је вољ но иза брао де мен ци ју, да би за бо ра вио про шлост?

Д. Ал ба ха ри: Да, уко ли ко је то до и ста мо гу ће, он да се мо же ре ћи да он из а би ра 
де мен ци ју као спас од исти не ствар но сти у ко јој пре би ва. То га, на рав но, не ће осло-
бо ди ти те исти не, јер је она увек ја ча, по го то во ка да се за ње ног „про тив ни ка“ иза бе-
ре би ло ка ква ла жна вер зи ја та кве исти не.

Р. Г. Пе тро вић: Ци тат из исто и ме не књи ге: „Са мо онај ко ји исто вре ме но ну ди и 
при ма мо же се на да ти све тло сти на кра ју жи во та.“ Да ли се ми мо же мо на да ти но вој 
књи зи?
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Д. Ал ба ха ри: На дам се да се сви мо же мо на да ти не кој но вој књи зи, чак не са мо 
јед ној, већ мо жда и ма лој би бли о те ци. На да ни је ни ка да на од мет. При се ти те се ро манâ 
Со ла Бе ло уа: ње го ви ве ли ки, по не кад ви ше том ни ро ма ни, они са ко ји ма је по стао 
до бит ник Но бе ло ве на гра де, за ме ње ни су у по зним го ди на ма ње го вог жи во та крат ким 
ро ма ни ма, го то во но ве ла ма, ко ји су из гле да ли као ва тре ни опиљ ци прет ход них ро-
ма на. За пи са ње је по треб но це ло куп но ко ри шће ње ме мо ри је. Та мо где то га не ма не 
мо же по сто ја ти ни ду жа ком пли ко ва на струк ту ра ме га ро ма на. Си гур но је да и ту има 
из у зе та ка, али у то ме је за до вољ ство или бар део за до вољ ства што је сва ки чо век 
је дин стве ни при ме рак. Не ко успе ва с ма ње не ко са ви ше ко ри шће ња ме мо ри је, али 
у сва ком слу ча ју ви шак ме мо ри је ни ко ме не шко ди. 

Р. Г. Пе тро вић: До бит ник сте мно гих на гра да. Да ли оне под сти чу пи сца, и шта су 
оне Ва ма зна чи ле?

Д. Ал ба ха ри: На гра де су увек из вор ди ле ма и за пи сце и за чи та о це. Мо же се ре ћи 
да је при ли ком до де ле би ло ко је на гра де пи сац у си ту а ци ји у ко јој се на ла зе они ко ји 
уђу у там ни ви ла јет: ако узму оно што у мра ку не ви де, већ са мо осе ћа ју под пр сти ма, 
ка ја ће се, а ако не узму, опет ће се ка ја ти. Нај бо љи од нос пре ма на гра да ма имао је 
То мас Бер нхард ко ји је нај че шће при ме њи вао јед но ста ван прин цип од лу чи ва ња шта 
да ура ди са на гра дом: он је при хва тао но вац ко ји је ишао са на гра дом, а од би јао са му 
на гра ду. Они ко ји су му до де љи ва ли раз не на гра де би ли су очај ни, али Бер нхард је, 
ка ко се ви ди из ње го вих тек сто ва, у књи зи Мо је на гра де у то ме очи глед но ужи вао. 

Р. Г. Пе тро вић: Ви сте, по сле Ан дри ћа, наш нај пре во ђе ни ји пи сац. Да ли се и да ље 
ба ви те пре во ђе њем? Ви сте са да углав ном у Зе му ну. А Кал га ри?

Д. Ал ба ха ри: Да, не ко ли ко мо јих књи га пре ве де но је на ве ћи број је зи ка, а ме ђу 
њи ма се по себ но из два ја ју Ма мац, Кон трол ни пункт и Гец и Ма јер. Мо ји ро ма ни и 
при че су пре ве де ни на ско ро све европ ске је зи ке, али оно што ме по себ но ра ду је 
је сте чи ње ни ца да су по след њих го ди на по че ли да се по ја вљу ју ти исти пре во ди на 
ег зо тич ним је зи ци ма, као што су ја пан ски, хе бреј ски, тур ски и пер сиј ски. Ина че, и 
да ље се ба вим пре во ђе њем, прем да не са то ли ко ела на и за но са са ко ји ма сам ра ни-
је ра дио на пре во ди ма. И са да ме као у „ста ра“ вре ме на об у зме же ља да не ку при чу 
или пе сму са свим мла дих ан гло сак сон ских пе сни ка пре ве дем и по ну дим за об ја вљи-
ва ње. Авај, број пу бли ка ци ја ко ји ма мо же те по сла ти но ве пре во де ве о ма је ма ли и 
не до во љан за мно го број не мла де и раз и гра не пре во ди о це. За то ја хи тро га сим свој 
ком пју тер и оста вљам мла ђи ма да нам раз ја сне ко је ко у овом та јан стве ном све ту у 
ко јем за јед но пре би ва мо. 

Кал га ри је са да за у зео ме сто ко је је за у зи мао Зе мун пре мог од ла ска у Кал га ри. 
Оп чи њен сам ви тал но шћу тог гра да ко ји је два да је на пу нио сто го ди на. То је ти пич но 
се вер но а ме рич ко на се ље ко је сва ке го ди не до би ја 100–200.000 но вих ста нов ни ка. То 
је ре зул тат чи ње ни це да је про вин ци ја Ал бер та у ко јој се Кал га ри на ла зи јед но од 
нај бо га ти јих на ла зи шта наф те и га са, а и бо гат је сто чар ски крај. Исто риј ски гле да но 
Кал га ри је од и грао глав ну уло гу у исто ри ји аме рич ких Ин ди ја на ца, јер је осло бо дио 
про лаз ве ли ком по гла ви ци Би ку Ко ји Се ди и ње го вим вој ни ци ма и од би јао да их 
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ис по ру чи гнев ним Аме ри кан ци ма ко ји су оп ту жи ва ли Би ка Ко ји Се ди за мно ге су ко бе, 
ра то ве и ма са кре. Да нас се у бли зи ни Кал га ри ја на ла зи не ко ли ко ве ћих ин ди јан ских 
ре зер ва та, а по себ но ме сто ме ђу њи ма има ре зер ват пле ме на Вра не. 

Р. Г. Пе тро вић: „Сма трам да књи жев на де ла тре ба да под сти чу на смех, на онај 
смех ко јим, ка ко ка жу знан ци, чо век по здра вља тре ну так ка да до жи ви про све тље ње.“

Д. Ал ба ха ри: Ка да се го во ри о ху мо ру и ли те ра ту ри тре ба увек има ти на уму шта 
је ре као Лу двиг Вит ген штајн, ве ли ки маг је зи ка. Он је за сту пао тврд њу да је мо гу ће 
на пи са ти ве ли ко фи ло зоф ско де ло ко ри сте ћи се са мо деч јим ви це ви ма. 

Р. Г. Пе тро вић: Пин чон ни је хтео да бу де јав на лич ност, то Вам се са да сви ђа, али 
зар ни је ка сно?

Д. Ал ба ха ри: Та кав став пре ма јав но сти до па дао ми се и ра ни је, од пр вог тре нут-
ка ка да сам у суд бо но сним ше зде се тим го ди на ма про шлог ве ка про чи тао ра не при че 
и ро ма не То ма са Пин чо на. Уве рен сам да пи сац ко ји при хва та та кво гле ди ште на јав-
ни жи вот умет ни ка мо же нај ви ше да до при не се до бром кон так ту из ме ђу пи са ца и 
њи хо вих чи та ла ца, не на ме ћу ћи им ни ка кве иде о ло шке или дру га чи је зах те ве. Пин чон 
ни је ни ка да из ме нио тај став, чак ни он да ка да су се по ја ви ле не ке фо то гра фи је и ра зна 
све до чан ства о то ме ко је он до и ста. Иа ко се по след њих го ди на нај ви ше по све ћи вао 
пи са њу де тек тив ских ро ма на, он је на пи сао не ко ли ко ро ма на и при ча ко ји мо жда 
по нај бо ље ту ма че и об ја шња ва ју сав ужас и сву ле по ту два де се тог ве ка. 

Р. Г. Пе тро вић: Раз ми шља ли сте да, по сле књи ге за де цу, на пи ше те и дра му?

Д. Ал ба ха ри: На пи сао сам ма лу по зо ри шну ве жбу у ко јој ни је то ли ко ва жно шта 
се де ша ва на сце ни, ко ли ко је ва жан на чин и бр зи на ко јом глум ци го во ре. Во лео бих 
да на пи шем је дан пра ви по зо ри шни текст, али сва мо ја на сто ја ња углав ном про па да ју 
још пре не го што на пи шем пр ву сце ну у пр вом чи ну. 


