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ОТВО РЕ НО ДЕ ЛО

У из да њу ку ће „Oce an mo re“ не дав но је иза шла књи га Град, пе пео, ро ман-пр ве нац 
Ива не Ро гар, ау тор ке из Хр ват ске ко ја је до са да об ја ви ла и две збир ке крат ких при ча 
– Там но огле да ло („Du ri e ux“, За греб 2014) и Ту ма че ње сно ва („Du ri e ux“, За греб 2016). Реч 
је о књи жев ни ци ро ђе ној 1978. у За гре бу, где је 2004. и ди пло ми ра ла на од се ци ма за 
ком па ра тив ну књи жев ност и ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та. Ива на Ро гар би ла је 
лек тор ка, ре дак тор ка, спољ на са рад ни ца у Лек си ко граф ском за во ду Ми ро слав Кр ле жа, 
као и уред ни ца у ча со пи си ма Qu o rum и Li bra Li be ra. На уч не ра до ве об ја ви ла је у број ним 
ре ги о нал ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Да нас је уред ни ца у из да вач кој ку ћи „Du ri e ux“.

Зо ра на Си мић: На кон две збир ке крат ких при ча (Там но огле да ло и Ту ма че ње сно-
ва), ове го ди не об ја ви ли сте и свој пр ви ро ман, Град, пе пео. Ка ко је за Вас те као про цес 
тран сфор ма ци је из при по ве да чи це у ро ман си јер ку? Да ли је про ме на фор ме ути ца ла 
на не ке дру ге про ме не у Ва шем по и ма њу и пи са њу књи жев но сти и, уко ли ко је сте, на 
ко је то?

Ива на Ро гар: Од лу ку да на пи шем не што ду же од при че од ре ди ла је иде ја о ко јој 
сам хтје ла пи са ти. Као што су иде је од ре ђи ва ле жа нр крат ких при ча при је то га. Ова 
је иде ја зах ти је ва ла ду жу об ра ду. Ис ку ство пи са ња ду жег тек ста би ло је, да ка ко, друк-
чи је од ис ку ства пи са ња кра ћих тек сто ва. Оно пр во уто ли ко се раз ли ку је ко ли ко од 
ау то ра тра жи да има пре глед ни ју сли ку цје ли не док је код крат ких при ча на гла сак на 
по је ди нач ном.

З. Си мић: У ро ма ну, као и збир ка ма, та ко ђе ин си сти ра те и на па жљи вој и про ми
шље ној пси хо ло ги за ци ји ли ко ва, рад ње и струк ту ре, пр вен стве но оној пси хо а на ли тич
ке про ве ни јен ци је. Упо ре до с тим, ба ви те се и дру штве но ре ле вант ним и исто риј ским 
те ма ма. У ко јој ме ри и на ко ји на чин је за Вас зна чај но по ве зи ва ње ове две сфе ре? У ро
ма ну Град, пе пео сти че се ути сак да су оне ду бо ко за ви сне јед на од дру ге. Сма тра те 
ли да је ба зич но „трој ство“ пси хо а на ли зе мо гу ће и по треб но ло ци ра ти и ван ин ди ви
ду ал не пси хе?

И. Ро гар: Дви је сфе ре ко је сте на ве ли ина че се не мо ра ју про жи ма ти. Књи жев но 
дје ло мо же би ти до бро и ако има пло шне ли ко ве. При мјер за то је Каф кин Про цес чији 
су ли ко ви на мјер но ли ше ни сва ке ду би не. С дру ге стра не, дје ло мо же има ти сло же не, 
обле ли ко ве, а опет се не ба ви ти ва жним дру штве ним те ма ма да би би ло ква ли тет но. 
У мо јем су ро ма ну пси хо ло ги за ци ја и дру штве но ре ле вант не те ме по ве за не јер ства ра-
ју кон тра пункт, то јест, по ви је сни екс кур си кон тра пунк ти ра ју оби тељ ским ди о ни ца ма. 
Тај је кон тра пункт ти ме из ра жај ни ји што су по ви је сне ди о ни це на пи са не фи ни гра ним 
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по вје сни чар ским дис кур сом. Што се ти че пси хо а на ли зе, она не мо ра би ти са мо сред-
ство ли је че ња по је дин ца, не го и ору ђе за ана ли зу дру штве но по ли тич ких фе но ме на. 
У ту се свр ху њо ме ко ри сти Сла вој Жи жек. Мој ин те рес за пси хо а на ли зу ле жи у под-
руч ју је зи ка па сто га и књи жев но сти.

З. Си мић: Ро ман је, за хва љу ју ћи то ме што се по ја вио у је ку пан де ми је иза зва не ви
ру сом Ко вид19, до био нео че ки ва ни про фет ски по тен ци јал, ко ји је че сто ис ти цан у 
кри ти ци. Сма тра те ли, из са да шње пер спек ти ве, да је ова за ни мљи ва по ду дар ност 
бит но ути ца ла на ре цеп ци ју књи ге? Ка ко сте је до жи ве ли у пр вом тре нут ку, а ка ко Вам 
се чи ни са да?

И. Ро гар: Ис пр ва сам се згро зи ла, јер сам по ми сли ла да ће пу бли ка ро ман до жи-
вје ти као текст о пан де ми ји. То би за пра во био јеф тин трик за при до би ја ње ње зи не 
на кло но сти. Ме ђу тим, ин тер вјуи су ри је ши ли ствар и чи ни ми се да сва ко тко же ли 
зна ти о че му је књи га, мо же то про чи та ти у би ло ко јем од тих ин тер вјуа. Они ма ко је не 
за ни ма оста вљам сло бо ду ин тер пре та ци је, јер кад ау тор пу сти текст у јав ност, те шко 
ви ше мо же упра вља ти ње го вим зна че њем и ин те р пре та тив ним прак са ма. Сва ко је 
дје ло ви ше или ма ње отво ре но и до пу шта упи си ва ње но вих ту ма че ња.

З. Си мић: Да ли сте, те ма ти зу ју ћи ста ње ору жа ног су ко ба, ко је се у ро ма ну ус по
ста вља пре ћут но и суп тил ним тек сту ал ним на го ве шта ји ма, има ли у ви ду кон текст 
де ве де се тих го ди на на ју го сло вен ском под не бљу и ра то ва ко ји су се та да во ди ли? Ка ко 
про це њу је те зна чај те те ме у са вре ме ном књи жев ном кон тек сту?

И. Ро гар: Те ма бал кан ских ра то ва из де ве де се тих сва ка ко је ре ле вант на, јер ти су 
нас ра то ви оби ље жи ли на раз не на чи не. Ме ђу тим, у мо јем ро ма ну ни је ри јеч о кон-
крет ном ра ту ни ти о од ре ђе ној др жа ви. Не ма то по ни ма, а вре мен ске од ред ни це мо-
гу се са мо на слу ти ти (на при мјер, при спо ми ња њу елек трич них уре ђа ја). На мје ра ми 
је би ла пи са ти о ра ту оп ће ни то, јер он је био и уви јек ће би ти ва жна те ма, без об зи ра 
на то што пи са ње не ће спри је чи ти но ве ору жа не су ко бе. Пи са ње и чи та ње нам по ма-
же да осви је сти мо као по је дин ци ме ха ни зме ње го ва дје ло ва ња.

З. Си мић: Опре де лив ши се за сво је вр сне ен ци кло пе диј ске екс кур се, ин си сти ра ли сте 
на па жљи вом и уте ме ље ном при сту пу исто риј ским зби ва њи ма чи ји је за јед нич ки име
ни тељ рат. Ка ко је те као про цес ин кор по ри ра ња ових се квен ци? 

И. Ро гар: По ви је сне се квен це су по ре да не та ко да пр ва опи су је ка ко до ла зи до 
ра та, дру га го во ри о оруж ју, тре ћа о са мом ти је ку ра та, а по сљед ња о по сље ди ца ма 
ко је су уви јек гад не. С об зи ром на то да глав не при по вјед не ли ни је не го во ре о од ре-
ђе ном ра ту, у по ви је сним ди је ло ви ма, ко ји пак је су о кон крет ним су ко би ма, би ло ми 
је ва жно да бу ду вре мен ски и зе мљо пи сно што уда ље ни ји и не по ве за ни ји, то јест да 
пред ста вља ју сим бо ле по чет ка, тра ја ња и по сље ди ца.

З. Си мић: Ка ко би сте оце ни ли зна чај фе ми ни стич ких иде ја за соп стве ни књи жев ни 
из раз, и ка ко се то од ра жа ва на ро ман Град, пе пео? Чи ни се да је лик На та ше па жљи во 
из гра ђен у ци љу да се ука же на под ре ђен по ло жај же на, ко ји по ста је по себ но ого љен и 
хи пер тро фи ран у усло ви ма ван ред них (рат них) ста ња.
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И. Ро гар: На та ша се на ла зи у кла сич ној па три јар хал ној си ту а ци ји у ко јој све ку ћан-
ске по сло ве мо ра од ра ди ти са ма, а с об зи ром на то да је си ту а ци ја због ра та све лу ђа, 
ти су по сло ви све за хтјев ни ји па она ну жно због то га пси хич ки ис па шта. Што се ти че 
мо јег свје то на зо ра, би ло да је ри јеч о фе ми ни зму, со ци ја ли зму или ан ти фа ши зму, би-
ло би те шко не упи са ти ни је дан ње гов дио у текст ко ји про из во дим. Иа ко ми пр вот но 
ни је би ла на мје ра пи са ти фе ми ни стич ку при по вјед ну про зу, из ово га што је до сад 
на ста ло, фе ми ни зам ипак про го ва ра иа ко не то ли ко сна жно као дје ли ма не ких дру гих 
ау то ри ца, по пут Но ре Вер де и Лу и зе Бу ха ро ве.

З. Си мић: И збир ке при ча и ро ман кри ти ка и књи жев на пу бли ка до че ка ле су, углав
ном, са вр ло по хвал ним ре ак ци ја ма. Шта оне пред ста вља ју за Вас и у ко јој ме ри Вам је 
ва жно при су ство и при хва ће ност у књи жев ној јав но сти?

И. Ро гар: Ла га ла бих кад бих ре кла да ми ни је ва жна ре ак ци ја кри ти ке и пу бли ке. 
Не пи шем са мо за се бе. Пи са ње је чин ко му ни ка ци је и не би тре ба ло би ти мр мља ње 
се би у бра ду. Не ка ко ми слим да ако већ пу сти мо текст ван, он да то чи ни мо да га дру-
ги кон зу ми ра ју, у про тив ном би смо га оста ви ли у ла ди ци. Кри ти ке и ре ак ци је пу бли ке 
ма ње та штим ау то ри ма мо гу по слу жи ти да по бољ ша ју свој рад. На при мјер, кри ти чар 
Дин ко Кре хо је за збир ку Ту ма че ње сно ва на пи сао да се у њој пре ви ше др жим ствар-
них по је ди но сти по пут име на ули ца. Ми слим да је имао пра во, јер се при ча гу би у тим 
по да ци ма ако го ми ла ње ни је тен ден ци о зно. 

З. Си мић: Ка ко ви ди те ак ту ел но ста ње у ре ги о нал ном књи жев ном по љу, на ро чи то 
с об зи ром на то да сте ау тор ка, а да су ау тор ке у ње му че сто си стем ски мар ги на ли
зо ва не?

И. Ро гар: Уоч љи во је да се да нас ау то ри ца ма да је ви ше про сто ра, не го што је то 
био слу чај при је де сет го ди на. Ви ше же на об ја вљу је књи ге и о тим се књи га ма за и ста 
пи ше у ме ди ји ма. Ме ђу тим, на гра де се и да ље ве ћи ном до дје љу ју му шкар ци ма. По вре-
ме но се ме ђу њи ма на ђе не ка ау то ри ца, а он да опет низ му шка ра ца. Да кле, љу ди ако и 
чи та ју же не, ни су још у ста њу раш чи сти ти са ми са со бом да же не мо гу пи са ти вр хун ска 
књи жев на дје ла, ко ја ни су баш ни шта ло ши ја од дје ла њи хо вих му шких ко ле га.

З. Си мић: Ко је ау то ре и ау тор ке у ре ги о нал ном кон тек сту сма тра те по себ но зна
чај ним, и из ко јих то раз ло га?

И. Ро гар: Мо жда би нај по ште ни је би ло ре ћи да во лим ау то ре чи ја смо дје ла об ја-
ви ли у на кла ди „Du ri e ux“, с об зи ром на то да су иза бра ни на осно ви њи хо вог до та да-
шњег ра да. То су Пе тар Ма то вић, чи ји рад пра тим ду ље од де сет го ди на. Ње го ва је 
по е зи ја фан та стич на. За ди ре ду бо ко и зах ти је ва про ми шља ње; Леј ла Ка ла му јић ко ја 
пи ше ан га жи ра но и то та ко да се у ње зи ној и те ка ко по ли тич ки на би је ној ли те ра ту ри 
не гу би књи жев ни глас; те Да ни ло Лу чић ко ји је упра во об ја вио сјај ну збир ку при по-
ви је да ка и у чи јем се при по ви је да њу ви ди ве лик труд и по зна ва ње те о ри је и по ви је сти 
књи жев но сти. Не ћу пре тје ра ти ако ка жем да је је зик по је ди них Лу чи ће вих при ча у 
ран гу књи жев них кла си ка. Од те о ре ти ча ра, ау то ри ца ко ју не из мјер но ци је ним је про-
фе со ри ца Све тла на Слап шак. Из у зет но сам срет на због при ли ке да об ја ви мо ње зи ну 
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књи гу. Ме ђу тим, мно го је ре ги о нал них ау то ра ко је још ни сам има ла при ли ке чи та ти, 
а то ћу с вре ме ном, на дам се, ис пра ви ти.

З. Си мић: Ко ли ко на Ваш књи жев ни рад ути че чи ње ни ца да сте ујед но и уред ни ца? 
Да ли Вам она по ма же да до ђе те до што са мо свој ни јег и ар ти ку ли са ни јег из ра за? Да ли 
олак ша ва Ва ше пи са ње или пред ста вља до дат ни иза зов?

И. Ро гар: Тру дим се одво ји ти та два ра да – вла сти то пи са ње и уре ђи ва ње ту ђих 
тек сто ва. Да ка ко да на сва ког пи сца утје чу тек сто ви ко је про чи та, али не же лим при-
сва ја ти ни ти опо на ша ти ту ђу по е ти ку. На сто јим про на ћи вла сти ти глас и вла сти те 
на чи не пи са ња. Та ко ђер, при ли ком иш чи та ва ња ту ђег тек ста те шко ми је ус по ред но 
пи са ти вла сти ти, јер обо је зах ти је ва ју по све ће ност па пи шем ка да се до не кле од мо-
рим од ра да на ту ђем ру ко пи су.

З. Си мић: Шта је за Вас до са да би ло нај под сти цај ни је и нај ва жни је ка да је реч о 
кри тич кој и чи та лач кој ре цеп ци ји ва ших тек сто ва?

И. Ро гар: Нај бо љи је осје ћај ка да не тко пре по зна што сте хтје ли пре ни је ти, по го-
то во кад пре по зна ви ше сло је ва те ко му ни ка ци је. То је мо жда нај бо ља на гра да за 
пи са ње и по твр да да сте успје ли.


