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КЊИ ЖЕВ НОСТ ТРЕ БА О СВЕ МУ ГО ВО РИ ТИ
Пе сни ки ња, при по ве да чи ца, ро ман си јер ка, Та ња Сту пар Три фу но вић, ро ђе на је у 

За дру, за у век са со бом по не ла је ми рис мо ра и ши ри ну пла вет ни ла, по том се на ста ни ла 
у Ба ња лу ци. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту, Од сек за срп ски је зик и књи-
жев ност. До са да је об ја ви ла пет збир ки по е зи је, књи гу при ча и два ро ма на. Пре во ђе на 
је на ен гле ски, шпан ски, бу гар ски, ма ђар ски, не мач ки, пољ ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски, 
че шки, дан ски и фран цу ски.

Књи га О че му ми сле вар ва ри док до руч ку ју на гра ђе на је на гра дом Уни кре дит бан ке 
за нај бо љу књи гу об ја вље ну у БиХ 2007–2008. го ди не и би ла је у ужем из бо ру за књи-
жев ну на гра ду за Ис точ ну и Ју го и сточ ну Евро пу (CEE Li te ra tu re Award).

Књи га по е зи је Глав ни ју нак је чо вјек ко ји се за љу бљу је у не сре ћу на гра ђе на је књи жев-
ном На гра дом „Фра Гр го Мар тић“ пре де се так го ди на.

Ро ман Са то ви у мај чи ној со би на гра ђен је На гра дом Европ ске уни је за књи жев ност 
(EUPL) 2016.

Књи га пе са ма Раз мно жа ва ње до ма ћих жи во ти ња овен ча на је На гра дом „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ за нај бо љу књи гу по е зи је жен ског ау то ра (2018), као и На гра дом 
„Ри сто Рат ко вић“ за нај бо љу збир ку по е зи је об ја вље не у Цр ној Го ри, Ср би ји, Хр ват ској 
и Бо сни и Хер це го ви ни. По том се ја ви ла збир ком пе са ма, Мје ста гдје по чи ње све ис по
чет ка (из бор из по е зи је и но ве пе сме). Нај но ви ја, „Ви та ло ва на гра да“ до де ље на јој је 
за по след њи об ја вље ни ро ман От ка ко сам ку пи ла ла бу да.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Од ра ста ли сте уз мо ре, у За дру, ко је Вас је у ве ли кој 
ме ри од ре ди ло у књи жев ном сми слу. Ва ша тре ћа књи га О че му ми сле вар ва ри док до-
руч ку ју (2008) има за ни мљи ву пе сму о де тињ ству ко је има ми рис кућ них ства ри. Ка ко 
је про ти ца ло Ва ше де тињ ство?

Та ња Сту пар Три фу но вић: Вје ро ват но као и ве ћи на дје тињ ста ва осам де се тих у 
Ју го сла ви ји. По ма ло скром но, по ма ло без бри жно, оби ље же но свим уо би ча је ним 
дјеч јим ра до сти ма, на да ма, али исто та ко и стра хо ви ма. Ку ћа је тај пр ви те ри то риј за 
от кри ва ње па смо, ло гич но, озна че ни њо ме; ње ним ми ри сом, ат мос фе ром и свим 
оним што тај ма ли ко смос је сте. На жа лост, рат је био та зна чај на пре крет ни ца ко ја је 
мо ју ге не ра ци ју гур ну ла из јед ног при лич но ли је пог дје тињ ства у јед ну при лич но 
ру жну ствар ност од ра слих. Ни сам му то опро сти ла. Рат ни ка ко ни је до бар на чин да 
дје ца пре ко но ћи од ра сту.

Р. Ги кић Пе тро вић: Ка да сте по че ли с об ја вљи ва њем, Ва ше пе сме углав ном ни су 
има ле на сло ва. За што?

Т. Сту пар Три фу но вић: Ни сам во ље ла на сло ве. Би ла сам мла да и на сло ви су ми 
се чи ни ли пре тен ци о зним. Ка сни је сам свој од нос пре ма њи ма ко ри го ва ла. По че ла 
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сам их по сма тра ти дру га чи је. Као још је дан сег мент пје сме/књи ге. Чо вјек се ми је ња. 
Учи. Ми слим, ка да чи та мо на сло ве по ме ди ји ма си гур но че сто по же ли мо да не ма на-
сло ва јер су ба нал ни, бе сми сле ни и уз не ми ра ва ју ћи. Био је то не ки мој мла да лач ки 
бунт про тив на сло ва. У сми слу, љу ди се за ка че за на слов, а не бри ну о су шти на ма, па 
ће мо уки ну ти те кит ња сте скре та че па жње. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Из збир ке Глав ни ју нак је чо вјек ко ји се за љу бљу је у не сре ћу, 
(2010) сти хо ви из „Пје сми о Еми“, го во ре о фо то гра фи ја ма из де тињ ства, на ко ји ма се 
не сме је те, јер ро ди те љи тра же озбиљ ност, итд. И на кра ју ка же те да не во ли те пу
то ва ња, али се ми сли на дру га пу то ва ња, на Ка на ду... Те ма ми гра ци је.

Т. Сту пар Три фу но вић: Та пје сма ни је до слов но ис ку стве на (ни сам ни кад би ла у 
Ка на ди), али је сте о ми гра ци ји као та квој, би ла она же ље на или не. О том осје ћа ју гу-
бит ка не чег не де фи ни са ног што сва та пу то ва ња, ски та ња и пра зне хо тел ске со бе као 
да до дат но по твр ђу ју. Ју на ки ња пје сме ни је си гур на да ли је то осје ћа ње при пад но сти 
и ве зе са за јед ни цом ис кли зну ло из ње још у дје тињ ству и при је ми гра ци ја/пу то ва ња 
ко ја су са мо од раз то га. До дат не ре флек си је осје ћа ња уса мље но сти и не при па да ња.

Р. Ги кић Пе тро вић: Ви кроз пе сме го во ри те „су ро ву исти ну“. Да би смо са чу ва ли 
дру ге, се бе – од ла зи се у лаж. Шта је, да кле, пе снич ка исти на?

Т. Сту пар Три фу но вић: Пје снич ка исти на би у том слу ча ју би ла она ко ја се не мо-
ра до дво ра ва ти, ума њи ва ти и „уми ља ва ти“ да би не ког и не што са чу ва ла. Она ко ја се 
бри не о су шти на ма. И по ку ша ва их са чу ва ти. Та кве исти не су по не кад и не при јат не. 
Али нео п ход не и ко ри сне. Са до бром по е зи јом је као са ли је ко ви ма – не пра ве се са 
иде јом да бу ду уку сни ни ли је пи не го да ли је че.

Р. Ги кић Пе тро вић: Ко ме су он да по треб ни пе сни ци, пи сци, уоп ште? Пе сни ципи сци 
ко ји успа вљу ју, или они гру би и оштри, ко ји вас бу де?

Т. Сту пар Три фу но вић: Пје сни ци су по треб ни сви ма на ма. Сва ка кви пје сни ци, 
ње жни и гру би и оштри и ме ки. Ње жни и бру тал ни. И не не ки пје сни ци иде а ли зо ва ни 
и ро ман тич ни чи је књи ге др жи мо у ви три на ма. Не пра шња ви пје сни ци ла жних ду шев-
них за но са, не го ствар ни пје сни ци у на ма ко ји тво ре ствар ност, ко ји ми сле, осје ћа ју и 
го во ре сви јет са сен зи би ли те том ка кав се при пи су је пје сни ци ма, а сва ки жив чо вјек 
би тре ба ло да га по сје ду је. Та кви пје сни ци су нам по треб ни у на ма са ми ма да би смо 
ума кли обе сми шља ва њу, да би смо по че ли жи вје ти сми сле но, и на ста ви ли из но ва из 
ма ште ства ра ти сви јет. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић је о Ва шој по е зи ји за пи са ла да 
она „чи ни нај ви ше што мо же да ода гна тра ди ци о нал но, уко ре ње но не по ве ре ње у зна чај 
и ва жност жен ског ис ку ства, и да при зо ве сва ко мо гу ће осве до че ње о умет нич кој вред
но сти жен ске пер цеп ци је на тра гич ној суд би ни жен ских кон фли ка та.“ Па ни је све та ко 
тра гич но, зар не?

Т. Сту пар Три фу но вић: Тра ги чан је обез вр је ђу ју ћи од нос пре ма жен ском ис ку ству. 
И за са ме же не, а мо жда још и ви ше за оне ко ји га ба шти не. Тра гич но је што још уви јек 
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тре ба мо до ка зи ва ти ври јед ност жен ског ис ку ства за ли те ра ту ру и за уоп ште но жи вот, 
сви јет, нас као би ћа. А на же сти ну и тра гич ност тих жен ских уну тар њих кон фли ка та 
си гур но да ути чу ове спољ ње тра гич но сти и ко ли чи на не ра зу ми је ва ња. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Јед ном сте ре кли: „Ми слим да сам у све му као и дру ге же не. Глу
по је да се пра вим не што што ни сам, јер у се би но сим сву ту тра ги ку и ко ми ку људ ског 
би ћа, ко је је не кад ве ли чан стве но, а не кад крх ко и јад но.“ Да ли сте се из бо ри ли за соп
стве ну со бу?

Т. Сту пар Три фу но вић: То сам ре кла у кон тек сту при че о успје шно сти. Има та 
зам ка са вре ме ног жи вље ња у ко јој се по је дин ци про мо ви шу у успје шне и то је не у ку сно 
и ири тант но. Хтје ла сам ре ћи да се не иден ти фи ку јем са та квом ка те го ри јом – „успје-
шне же не” и да је упи тан на чин вр јед но ва ња људ ских би ћа кроз по стиг ну ћа. Сви смо 
љу ди. И има мо пра во на сво је успје шне и ма ње успје шне да не, го ди не, жи во те. Са вре-
ме ни сви јет је пре оп те ре ћен при чом о успје ху иза ко је сто је мно ге сум њи ве ства ри и 
мно го уне сре ће них жи во та.

Р. Ги кић Пе тро вић: Раз мно жа ва ње до ма ћих жи во ти ња је „књи га о же на ма на ших 
про сто ра, о њи хо вој хра бро сти, сва ко днев ним успо ни ма и па до ви ма“. Стал но се о овој 
књи зи пи ше да је она од раз „не жне бру тал но сти“. Ка ква је то не жна бру тал ност?

Т. Сту пар Три фу но вић: Ре кла бих да је то мо жда не што што дје ли мич но опи су је 
жи вот на овим про сто ри ма. Уз сву огра ду од уоп шта ва ња. И вје ро ват но ка ко сам отуд 
и ту сам и са ма у се би имам тај спој ње жног и оштрог, па и бру тал ног у ко му ни ка ци ји. 
У осје ћа њи ма. И у са мом жи во ту. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Јед ном сте ци ти ра ли Еле ну Фе ран те: „Тре ба се бо ри ти ре чи
ма про тив оних ко ји се бо ре пе сни ца ма и оруж јем.“ Ко ли ко од је ка има пре ја ка реч? До кле 
она до пи ре?

Т. Сту пар Три фу но вић: Мно го да ле ко се жни је од пе сни ца и оруж ја. Сре ћом. За 
раз ли ку од удар ца и оруж ја, ри је чи тј. њи хо во деј ство је спо ри је, али трај ни је. На ма 
ко ји се ба ви мо њи ма пре о ста је да у њих вје ру је мо. Мо жда се чи ни на ив ном та кон ста-
та ци ја, али на ду же ста зе по бје ди ће они ко ји се бо ре ри је чи ма. Оне се у ак ту ел ном 
тре нут ку чи не ма ње опа сним или дје ло твор ним, али су трај ни је и мно го да ље до пи ру. 
Ри је чи до се жу да крај њих гра ни ца вре ме на, пој мо ва, осје ћа ња, оне на сто је до хва ти ти 
с ону стра ну за ми сли вог, об ја сни ти сви јет, му ца ти о не из ре ци вом, а ме ци и пе сни це 
су на спрам то га ве о ма огра ни че на сред ства. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Кроз Ва шу, ре кла бих, ан то ло гиј ску пе сму „Ку ћа”, да ли се мо же 
ре ћи, да са иро ниј ском дис тан цом ју на ки ње, ра сте и бол?

Т. Сту пар Три фу но вић: Иро ниј ска дис тан ца је за пра во ин стру мент од бра не од 
бо ла. А у по е зи ји че сто и од ви шка емо тив них из ље ва ко ји би ла ко мо гли скли зну ти у 
па те ти ку по го то во ако се ра ди о мо ти ви ма ко ји су ис по вјед ни као што то је сте у по-
ме ну тој пје сми јер је гу би так ку ће дио мог ин тим ног ис ку ства ра та. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Ка кав је Ваш од нос са чи та о ци ма Ва ших књи га?



Т. Сту пар Три фу но вић: Пи са ње под ра зу ми је ва мо гућ ност по вје ра ва ња, ди ја ло га 
са не ким има ги нар ним чи та о цем. Вје ро ват но, хтје ли то се би при зна ти или не, ка да пи-
ше мо тра га мо по ма ло и за са го вор ни ком. По што, кроз про мо ци је и су сре те са пу бли ком, 
срет нем дио сво јих чи та ла ца (ни је то не ки ве лик број, пи сци ни су пре тје ра но по пу лар-
ни), мо гла бих ре ћи да сам при јат но из не на ђе ња. Са пу но чи та ла ца сам из гра ди ла ли је-
пе кон так те, а у не ким слу ча је ви ма и при ја тељ ства. У по чет ку ми је то би ло и нео бич но. 
Љу ди кроз књи ге стек ну не ки до јам о ва ма, а чо вјек је ипак не што дру го. И ја сам као 
чи та лац, ка да сам би ла мла да, оче ки ва ла да пи сци но се са со бом дио те ма ги је ко ја по-
сто ји у књи га ма и око књи га. Ми слим да то не тре ба тра жи ти у пи сци ма не го у књи га ма. 

Р. Ги кић Пе тро вић: За ро ман Са то ви у мај чи ној со би, штам пан у два из да ња, до
би ли сте Европ ску на гра ду за књи жев ност. Да ли су на гра де охра бре ња и под сти цај за 
да љи рад?

Т. Сту пар Три фу но вић: Исти на је да јед ним дје лом је су. Сви ма на ма, ма шта да 
ода бе ре мо за свој по зив, по треб на је јед ну вр ста охра бре ња и при зна ња од дру гих. 
И то је у ре ду. Ни су на гра де свр ха пи са ња и ни су си гур но ни је ди ни ни нај по у зда ни ји 
по ка за тељ ква ли те та не ког пи сца, али има ју сво ју ди мен зи ју ко ју не тре ба ни пре ци-
је ни ти ни пот ци је ни ти. 

Р. Ги кић Пе тро вић: У пр вој збир ци, Ус по ста вља ње рав но те же (2002) у пе сми „На
по кон се не што де си ло“ има те стих „Би ла сам са же ном“. По том сте об ја ви ли ро ман 
От ка ко сам ку пи ла ла бу да. Да ли сте већ та да има ли на уму ду жу фор му, ро ман?

Т. Сту пар Три фу но вић: Ни сам. Та пје сма је на ста ла као од раз слу чај но уло вље ног 
фраг мен та раз го во ра. Не ма по ве зни цу са ро ма ном. Осим што те ма ти зу је од нос дви је 
же не. Са да ка да се по сма тра из ове пер спек ти ве мо же се по ве за ти. То сам на пи са ла 
при је два де се так го ди на. Ни сам има ла пој ма да ћу пи са ти ро ма не. А ка мо ли да сам 
раз ми шља ла о њи хо вим те ма ма. По че ла сам је дан ро ман са се дам на ест, о чо вје ку 
ко ји има анк си о зни по ре ме ћај и не из ла зи из ку ће. Ни сам га до вр ши ла. Био је до са дан 
јер се у су шти ни ни је бог зна шта де ша ва ло (ни сам од у ста ла од пи са ња ро ма на без 
мно го рад ње, то је из гле да оста ло кон стан та). Са да сам се то га сје ти ла јер ме под је ћа 
на ову ствар ност ко ју тре нут но жи ви мо, за тво ре ни у ста но ве, у стра ху од ви ру са. У 
дру штву са анк си о зно шћу. 

Р. Ги кић Пе тро вић: У од но су на Ва ше до са да об ја вље не књи ге, нај но ви ји ро ман 
От ка ко сам ку пи ла ла бу да је дру га чи ја, а мо гло би се ре ћи да је дру га чи ја и у кон тек сту 
це ло куп не на ше ли те ра ту ре, при то ме, пре све га, ми слим на те ма ти ку.

Т. Сту пар Три фу но вић: Већ сам го во ре ћи о ро ма ну ис та кла ка ко при па дам ре ду 
оних до сад них пи са ца што не по ла жу мно го ни на те му, ни на рад њу. Не зву чи до бро 
ка да та ко ка жем и ни је од раз мог не ма ра или не про ми шља ња о те ми. На про тив, свје-
сно сам ода бра ла те му јер је под ра зу ми је ва ла скли зак те рен и ри зик да ро ман бу де 
озна чен њо ме то ли ко да ба ци у сје ну све дру го што сам њи ме хтје ла по ка за ти. Во лим 
ри зи ко ва ти. На мо ју сре ћу, са да ка да је већ ду же при су тан у јав но сти, ви дим да те ма 
ни је про гу та ла ро ман и да ми је успје ло оно што сам при мар но за ми сли ла, а то је иде ја 
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да ат мос фе ра, осје ћај ност и емо тив ни вр тлог из ме ђу, при је све га два људ ска би ћа, 
то ли ко по ву че за со бом чи та о ца да за бо ра ви на те му, рад њу и гдје сје ди. Ме не као 
не ког ко пи ше при је све га за ни ма ка ко из ре ћи чо вје ка, шта је то уну тра, ка ко на тје ра ти 
чи та о ца да се по ве же с тим и на чин, вр ло ми је ва жан на чин ка ко не што ре ћи. 

Р. Ги кић Пе тро вић: За ро ман Ла буд... на гра ђе ни сте „Злат ним сун цо кре том“. Да 
ли се о књи га ма нај че шће при ча тек ка да су на гра ђе не? 

Т. Сту пар Три фу но вић: На гра де скре ћу па жњу. Уко ли ко књи га оправ да при зна ње 
оста је при сут на у јав но сти ба рем не ко ври је ме. Уко ли ко не, би ва за бо ра вље на без 
об зи ра на на гра де. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Ла буд... је на пи сан из у зет ним сти лом: ме ша ње ис по ве сти, ток 
све сти, и фор ма пи са ма – при ча о љу ба ви. Мо же ли се ту ма чи ти као пут ка до ла же њу 
до исти не? Или за бра ње не љу ба ви?

Т. Сту пар Три фу но вић: Сма трам да чи та о ци ма тре ба оста ви ти мо гућ ност да са ми 
до ђу до то га шта је за њих су шти на не ке при че, шта им зна чи, шта је по кре ну ла и до 
че га их је до ве ла. Кри ти ча ри би у тим ту ма че њи ма тре ба ло да бу ду нај бли жи објек-
тив ним исти на ма. Као ау тор ка на рав но имам сво је ин тим не исти не и до жи вља је соп-
стве них књи га ко је дру ги ма мо гу би ти за ни мљи ве, али не мо ра ју би ти ре ле вант не. 

Р. Ги кић Пе тро вић: И да се вра ти мо но вом ро ма ну, Ла бу ду..., ода кле Вам је си ну ла 
иде ја да пи ше те о од но су две же не, о свим те шко ћа ма и пре пре ка ма на ко је на и ла зе? 
Да ли сте раз ре ши ли та уну тра шња огра ни че ња?

Т. Сту пар Три фу но вић: Хтје ла сам при чу ста ви ти у је дан по ма ло нео че ки ван оквир 
да бих до дат но на гла си ла упра во уни вер зал ност и ком плек сност сва ког људ ског од-
но са. Че сто се упра во хо мо сек су ал ни од но си сте ре о ти пи зи ра ју (би ло да се осу ђу ју и 
де мо ни зу ју или хо ће учи ни ти афир ма тив ним и при хва тљи вим) још бру тал ни је не го 
хе те ро сек су ал ни и ти ме им се уки да мо гућ ност да бу ду ау тен тич ни и ствар ни као и 
сви дру ги од но си ме ђу љу ди ма. За ни ма ју ме жи ви, а не по жељ ни обра сци од но са. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Пи ше те при че, по е зи ју, ро ма не. По кат кад се чи ни да у ро ма ни ма 
има „упли ва“ по е зи је? У јед ном ин тер вју (Гор да на Но нин) ре кли сте да ви ше во ли те да 
го во ри те кроз по е зи ју, јер је прак тич ни је, а да про за оче ку је да ви ше се ди те за сто лом?

Т. Сту пар Три фу но вић: Ма ло сам се же ље ла на ша ли ти са соп стве ном ље но шћу. 
Про за под ра зу ми је ва пу но ви ше ра да „у ко ма ду“, што не зна чи да не ра дим и на пје смама, 
за пра во са да ка да ма ло про ми слим, сје ти ла сам се да сам на по сљед њу књи гу по е зи је 
(ко ја је исти на би ла не што обим ни ја) по тро ши ла ви ше вре ме на не го на ро ман. Та књи га 
пје са ма је баш ду го на ста ја ла. Раз ли чи та је ди на ми ка ра да и не за хвал но их је по ре ди ти.

Р. Ги кић Пе тро вић: У Ла бу ду... се, услов но ре че но, по ми ње и зло ста вља ње, као те
ма по не та из де тињ ства. Ка ко се за шти ти од то га, тре ба ли о то ме го во ри ти?

Т. Сту пар Три фу но вић: Књи жев ност тре ба о све му го во ри ти. Го вор је ље ко вит. 
Го ди на ма су код нас бла жи, а че сто и те жи об ли ци зло ста вља ња ко ји су од ви ја ли ма-
хом уну тар по ро ди це би ли нор ма ли зи ра ни, ми ни ми зи ра ни, а ти ме дје ли мич но и 
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охра бри ва ни. Са став ни дио зло ста вља ња су пре ћут ки ва ње и иг но ри са ње у ко јем су 
уче ство ва ли и жр тве и по чи ни о ци. Жр тве је, по ред стра ха за жи вот, че сто ућут ки вао 
и стид. Отуд по тре ба да се го во ри о „стид ним“ ства ри ма. Да се пре ђе тај праг не ла го-
де. Књи жев но сти ту је сте мје сто – у не ла год ном и не при јат ном, да нас на у чи ка ко да 
га са гле да мо и ар ти ку ли ше мо и жи ви мо са њим. Ка ко да жи ви мо са при јат ним осје-
ћа њи ма зна мо и са ми. Са њи ма се да ле ко лак ше но си ти. 

Р. Ги кић Пе тро вић: По ми ње те Вир џи ни ју Вулф, Бе ке та, Јо не ска, Брех та. На ко јој 
ли те ра ту ри сте од ра ста ли?

Т. Сту пар Три фу но вић: Не вје ру јем у „од ра ста ња на ли те ра ту ри“. Иа ко сам во ље-
ла мно го чи та ти, ми слим да сам ви ше од ра ста ла од кон та ка та са дру гим љу ди ма, кроз 
по је ди не до га ђа је и у су да ри ма са вла сти тим огра ни че њи ма. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Ци тат из исто и ме ног ро ма на: „Же на без ку ће и му жа је ну ла. 
Ну ла је и са свим тим ако не ма сво је ја. Же на је ну ла и са сво јим ја ако не ма свој ди нар. 
Не мој ни ка да да те по ро ди ца из др жа ва.“ То је сте на вод из ро ма на, а у ствар ном жи во
ту да ли има те исто ми шље ње?

Т. Сту пар Три фу но вић: Тај го вор из ри че мај ка ју на ки ње и ка ри ка ту рал но при ка-
зу је од нос пре ма же ни и сви је ту у ко јем је она од ра сла. Фа сци нант но ми је ка ко се 
же не стал но од га ја ју са не ким му дро сти ма и са вје ти ма. Му шкар ци се ви ше под сти чу 
да бу ду хра бри и пред у зи мљи ви. Ка ко сам и са ма кроз жи вот слу ша ла мо ре та квих 
са вје та, во лим их иро ни зи ра ти и по тр па ти у књи ге. Не тре ба их схва та ти до слов но. 
Из ме ђу сва ке за ми сли и кон крет не рад ње че сто се упа ли ци је ли хор ових „му дрих“ 
гла со ва. Те шко је с тим бре ме ном не би ти нео д луч на. На рав но, са да и ја дје ли мич но 
уоп шта вам. И ово сре ћом ни је суд би на свих му шка ра ца и же на, и мно го љу ди је осви-
је сти ло те по зи ци је и жи вот ор га ни зу је пре ма свом уну тар њем на хо ђе њу и зна њу. 

Р. Ги кић Пе тро вић: Из ро ма на Са то ви у мај чи ној со би: „Ово је књи га о пи са њу књи ге.“ 
Књи га го во ри о ју на ки њи, ње ном фор ми ра њу и по тра зи за сре ћом, ко ја, за јед но са кћер ком 
и мај ком, чи ни са вр шен тро у гао жен ских ка рак те ра. Да ли је ис пи са на у сти лу жен ског 
пи сма?

Т. Сту пар Три фу но вић: Ни сам баш си гур на око те од ред ни це – жен ско пи смо и 
да та ко пи шу ис кљу чи во же не и да то под ра зу ми је ва од ре ђе ни скуп за јед нич ких осо-
би на. Та ко ва ни ца ми се чи ни дис кри ми на тор ном. По сто ји ли му шко пи смо? Шта би 
оно зна чи ло? Ка да се ова ко по ста ви, ви ди се да не што не шти ма са ко ва ни цом жен ско 
пи смо. Ако књи га тре ти ра ис ку ство же на он да је жен ско пи смо? Не бих ре кла. Ми слим 
да би ло да пи ше мо из жен ске или му шке пер спек ти ве то има уни вер зал ни ка рак тер 
и зна че ње за све нас. Сва ис ку ства чо вје чан ства су дра го цје на и му шка и жен ска. На 
кра ју кра је ва шта сто ји иза чи ње ни це да се ту пре пли ћу при че ју на ки ња, о че му је 
за пра во при ча? Мај ци, пи са њу књи ге, пси хич ким про бле ми ма, књи жев но сти ко ја по-
ку ша ва од го во ри ти на ра зна пи та ња о љу ба ви, за то че ни штву, про гон ству, фа ши зму 
– зар то ни су ди је ло ви и му шких и жен ских жи во та. Али ка да о том пи ше же на са жен-
ским ју на ки ња ма то по ста је жен ским пи смом? Пре ба ци мо ли све у му шки род не ће 
би ти му шко не го уни вер зал но? То не што го во ри.


