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Бран ко Ан ђић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

РЕД
 ВО

Ж
Њ

Е

ВЕ ЛИ КИ ПРО ТИВ НИК РУ ТИ НЕ
Бран ко Ан ђић (1952, Бе о град) пи сац, пре во ди лац, про фе сор књи жев но сти и но ви нар. 

Ро ђен у Бе о гра ду, где је ди пло ми рао на Од се ку за оп шту књи жев ност и те о ри ју Фи ло-
ло шког фа кул те та. Је дан је од по кре та ча и уред ни ка ча со пи са за свет ску књи жев ност 
Пи смо и не гда шњи члан уред ни штва Књи жев них но ви на. Од 1990. го ди не жи вео је у 
Бу е нос Ај ре су, да би се 2018. вра тио у Бе о град, где са да жи ви.

Об ја вио је про зне књи ге: По сле свир ке (1983), Ла ви ца ли же ра не (1980), Као из ка бла 
(2003), Ово је исти ни та при ча (2007), Ве ли чи на све та (2008), Play back (2012), Те шки ме тал 
(2014), Ве ли ко спре ма ње (2017) и Ве ли чи на све та (2020).

При ре дио не ко ли ко ан то ло гиј ских из бо ра при по ве да ка са под руч ја Ла тин ске Аме-
ри ке. Пре вео је де ла не ких од нај зна чај ни јих ла ти но а ме рич ких, шпан ских и се вер но а-
ме рич ких пи са ца као што су Хор хе Лу ис Бор хес, Ма рио Вар гас Љо са, Га бри јел Гар си ја 
Мар кес, Хо се До но со, Кар лос Фу ен тес, Ги љер мо Ка бре ра Ин фан те, Фер нан до Ва ље хо, 
Ана Ма ри ја Шуа, Са ман та Шве блин, Ги љер мо Мар ти нес, Пе дро Ху ан Гу тје рес, Хо се Ортега 
и Га сет, Да вид Се да рис, Да вид Без мо згис.

До био је 2011. на гра ду за књи жев ност „Ми лош Цр њан ски“ ко ју до де љу је Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: По во дом Ва ше пр ве зби р ке при ча По сле свир ке, Мир
ја на Ог ња но вић се упи та ла: да ли су књи ге огле да ло жи во та или је жи вот огле да ло 
књи га? Ва ше при че су са те мом из ствар но сног, сва ко днев ног жи во та. Да ли је књи га 
ствар но чо ве ков нај бо љи при ја тељ? И да ли, по оце ни кри ти чар ке, оне су ге ри шу на 
ла тин ске (шпан ске) је зич ке кон струк ци је?

Бран ко Ан ђић: Књи га је сте чо ве ков нај бо љи при ја тељ и то је брак из ра чу на: чи-
та њем и пи са њем књи га, све јед но, умно жа ва мо ствар ност и ства ра мо но ве све то ве, 
кад већ не мо же мо у оном „ствар ном“ да веч но бо ра ви мо. Умет ност уоп ште, а на ро-
чи то књи жев ност, чо ве ков је од го вор на свест о смрт но сти. Ми слим да, су штин ски, 
ме та фо ра огле да ла ни је аде кват на за од нос књи жев не и не књи жев не ствар но сти јер 
гу би из ви да бит ну од ли ку – кре а тив ност, ства ра лач ки чин. Ни јед на књи га ни је ре про-
дук ци ја ствар но сти, као што то ни су ни нај бо љи ре а ли стич ки пор тре ти или умет нич ке 
фо то гра фи је ко је су увек не што ви ше од оног што се на њи ма ви ди. 

Мо је при че „ли че“ на „ствар ност“ јер тра га ју за кљу че ви ма сми сла ко ји се кри ју у 
сва ко дне ви ци. Али оне су из ми шљо ти на ко ли ко и мит о Год зи ли или филм ска са га 
Зве зда не ста зе. 

Ми слим да ла тин ско а ме рич ки на чин из ра жа ва ња не ути че бит но на мо ју про зу; на 
не ком не све сном ни воу, мо жда у рит му при по ве да ња има по ма ло ути ца ја Ху ли ја Кор-
та са ра; за нат ски и је зич ки, мно го су ми бли жи ан гло сак сон ски ау то ри, од кла си ка 
пр ља вог ре а ли зма до да на шњих мај сто ра као што су Џу ли јан Барнс, Ло ри Мур, Џорџ 
Са ун дерс, А. М. Хо умс...
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Р. Г. П.: Ути цај му зи ке у књи зи Као из ка бла је очи гле дан, те да Вас пи та мо: ко јој сте 
му зи ци нај бли жи, и ка ко њен ри там ути че на пи са ње?

Б. А.: Нај бли жи сам син ко пи ра ној му зи ци. Она је нај о чи глед ни ја у џе зу, али и у де-
ли ма кла си ка по пут Са ти ја, не ких Ра ве ло вих ком по зи ци ја и на ро чи то код Стра вин ског. 
Вр ло ми је бли ска, у том по гле ду, ин стру мен тал на тра ди ци о нал на му зи ка Ма ли ја и 
Ети о пи је и не ки ју жно а ме рич ки рит мо ви по пут ћа ка ре ре и со на. 

Ги љер мо Ка бре ра Ин фан те је пре по ру чи вао пи сци ма да увек се би на глас про чи та ју 
оно што на пи шу: за ме не је то и да нас нај бо ља про ве ра до брог рит ма при по ве да ња. 

Р. Г. П.: Сам на слов књи ге Ово је исти ни та при ча, за пра во је иро ни чан. Већ из пр ве 
при че на слу ћу је се мон ти ра ност „ствар но сти“, по том ла жни мо за ик, ко ји је, у дру гој 
рав ни, исти нит. Не кад сте се пи та ли за што ре ди те љи на по чет ку фил ма ста вља ју 
али би „За сно ва но на ствар ној при чи“. Чи ме сте се Ви по во ди ли за та кав на слов?

Б. А.: Од у век ми је би ло оту жно по и сто ве ће ње умет нич ке са ва ну мет нич ком ствар-
но шћу. Ви бар до бро зна те ко ли ко пи сац ства ра ал тер на тив ну ствар ност кад пи ше чак 
и пу то пис; ва ше и мо је ви ђе ње Ку бе, на при мер, не мо ра да се по кла па, што не зна чи 
да не ко од њих ни је ва ља но. 

Љу ди ко ји ме по зна ју, а по не кад и не ки не по зна ти, упор но ме пи та ју ко ли ко ау то-
би о граф ског, „исти ни тог“ има у мо јој про зи, да ли су не ке анег до те лич не или ту ђе 
итд. Прет по ста вљам да се то до га ђа свим пи сци ма. Ра до зна лост је јед но, али је са свим 
дру го кад се „исти ни тост“, „исто риј ска гра ђа“, лич но ис ку ство, узи ма ју као ме ри ла 
ква ли те та про зног де ла; Карл Мај ни кад ни је био на Ди вљем за па ду, па ипак пам ти мо 
Ви не туа и Ол да Ша тер хен да. Да мин гам бит НИ ЈЕ за сно ван на ствар ним до га ђа ји ма, а 
ипак нам убе дљи во пре но си хлад но ра тов ско вре ме кад је шах био ви ше од игре. На-
ив но сам ве ро вао да ће јед ном та ква пи та ња пре ста ти, али чак и ис ку сни чи та о ци као 
да ни су у ста њу да се отрг ну сте га ма „ствар не ствар но сти“! Ужас! Ако је филм до бар, 
баш ме бри га да ли је за сно ван на исти ни тој при чи! Ко има по тре бу да то на гла си, као 
да тра жи уна пред али би за сво је де ло. У ме ни то од мах бу ди не по ве ре ње.

На слов „Ово је исти ни та при ча“ је не са мо иро ни чан, не го го то во освет нич ки: исто-
и ме на при ча у тој књи зи је го то во мој про грам ски об ра чун са чи та о ци ма (и ау то ри ма) 
убе ђе ним да је „исти ни тост“ пре суд на за вр ли не јед ног умет нич ког де ла. Ми слим да 
је то јед на од мо јих бо љих при по ве да ка.

Р. Г. П.: У мно гим Ва шим при ча ма про жи ма ју се филм, али и му зи ка. Ка ко об ја шња ва
те ту нео спор ну ве зу ли те ра ту ре са дру гим вр ста ма умет но сти? 

Б. А.: Пре не го што је на пи сао ро ман Бу ка и бес, Фок нер је – по соп стве ном при зна њу 
– пр во имао пред очи ма сли ку де вој чи це пр ља вих га ћи ца на др ве ту спрам про зо ра 
ку ће. И од те сли ке по чео је да гра ди ро ман. Ка бре ра је слу шао зву ке и му зи ку ста ре 
Ха ва не док је пи сао Три ту жна ти гра. Пе ки ће во Бе сни ло је, за пра во, сја јан ак ци о ни 
филм ко ји је игром слу ча ја по стао књи га, са мо за то што је ау тор био пи сац, а не фил-
ма џи ја. Еј зен штај но ва тех ни ка филм ске мон та же ко ри шће на је ма сов но у књи жев но-
сти два де се тог ве ка. 
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Ми слим да су све умет но сти – ви зу ел не, так тил не, звуч не, је зич ке – не рас ки ди во 
по ве за не и да се уза јам но до пу њу ју. 

Р. Г. П.: За ни мљи во је да сте би ли је дан од осни ва ча ча со пи са Пи смо, са Да ви дом 
Ал ба ха ри јем и Ра шом Ли ва дом, Бо жом Зе цом и Де ја ном Ми хај ло ви ћем. При се ти те се 
тих вре ме на.

Б. А.: Ро ман тич на, не за бо рав на вре ме на! У јед ној го то во на пу ште ној зе мун ској 
си на го ги по ку ша ли смо да свет ском пре ме ри мо на шу књи жев ност, да у је ку ствар но-
сне про зе ко смо по лит ским ар ши ном упо ре ди мо на шу умет ност пи са не ре чи с оном 
ко ја се ства ра ши ром све та. Об ја вљи ва ли смо бу ду ће но бе лов це, скре та ли па жњу на 
за бо ра вље не и за бра ње не ау то ре, раз гра ни ча ва ли до бре пи сце и ло ше љу де. Сви смо 
би ли мла ди и жељ ни да учи ни мо не што за кул ту ру сво је зе мље. То је би ло вре ме кад 
но вац ни је био је ди ни под сти цај за би ло ко ју де лат ност. Ве руј те ми да је то див но 
осе ћа ње. Се ћам се уз бу ђе ња кад смо об ја вљи ва ли Ку ци ја, Де ре ка Вол ко та, Шим бор-
ску, Ен цен сбер ге ра... Из гле да да то ни смо ло ше ра ди ли јер смо до би ли и на гра ду 
ме ђу на род ног ПЕН-а. 

Би ли смо све сни да ко ри сти мо до бар ве тар за ко нач ну афир ма ци ју ур ба не књи-
жев но сти, ма да ни ко од нас ни је слу тио да је то би ла мо жда по след ња при ли ка да се 
ис ко ра чи из ка са бе. По то ње де це ни је су по ка за ле да ће ре ги стар ске мар ке на ше зе мље 
за свет ску кул ту ру, с рет ким из у зе ци ма, и да ље би ти та ра ба, бла то, си ро ти ња, за ту ца-
ност, без на ђе, кри ми нал и на си ље. Ни је слу чај но да су Ску пља чи пер ја Алек сан дра 
Пе тро ви ћа и Ку сту ри чи не ци ган ске са ге већ де це ни ја ма нај по зна ти ји за штит ни зна ци 
на ше са вре ме не кул ту ре. 

У ме ђу вре ме ну, ето, от кри ли смо Те слу као је ди ну про тив те жу фор му ли „крв, зној 
и су зе“ и пао нам је с не ба гло бал ни спорт ски Ро бин Худ, Но вак Ђо ко вић. Та ну шно за 
че тр де се так го ди на, при зна ће те?

Р. Г. П.: Play back у сво јој би ти је сте књи га по ве за на са му зи ком као па ра диг мом гло
бал ног ис ку ства. „Ње го ви ју на ци, усред на ле та но стал ги је, упра во од му зи ке и све га 
му зич ког у сво јим жи во ти ма по ку ша ва ју да до пру до при че ко ја је за њих ку ћа би ћа.“ 
Књи га о од ра ста њу и ста ре њу кроз до жи вљај му зи ке.

Б. А.: Play back је пре све га књи га о бе зе мља штву као гло бал ном ис ку ству. У вре ме 
свет ске исе ље нич ке осмо зе, а ве ро ват но од у век, не ким љу ди ма је умет ност је ди на 
пра ва си гур на ку ћа, отаџ би на – у овом слу ча ју, то је му зи ка. Му зи ка је, да кле, са мо 
јед но од ан ти ге о граф ских, ан ти на ци о нал них при бе жи шта љу ди за ко је је свет ма ра-
ми ца. На не ки на чин, то је од бра на ко смо по лит ског ду ха, пра ва вак ци на про тив уско-
гру до сти сва ког ти па, од га стро но ми је до по ли ти ке. Као нео ства ре ном кла ви ри сти, 
ми слим да ми ни је би ло те шко да то из ра зим кроз низ по гла вља ко ји ма је му зи ка за-
јед нич ка нит.

Play back ни је књи га „о“ му зи ци, ко ли ко књи га пи са на „уз по моћ“ му зи ке. 

Р. Г. П.: На по чет ку ро ма на Те шки ме тал на во ди те да је по све ћен свим Ју го сло ве ни ма, 
свим ју го но стал ги ча ри ма за јед но – збо гом. Зар ствар но ми сли те да је крај ју го но стал
ги ји? Да ли је то био фал си фи кат до брог?
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Б. А.: То што се по сле Ју го сла ви је жи ве ло мно го го ре, не зна чи да се у Ју го сла ви ји 
жи ве ло до бро. Ја сно се се ћам да се уз по нос на по ли тич ку мо ду не свр ста ва ња и са-
мо у пра вља ња, у Ју го сла ви ји ишло у за твор због шест алу зив них сти хо ва ко ји ни су 
би ли но мен кла ту ри по во љи; да се во зи ло на пар и не пар због не ста ши це бен зи на; да 
ге не ра ци је де це до по од ма кле мла до сти ни су про ба ле пра ву чо ко ла ду; да се шве р-
цо ва ла ка фа из су сед них зе ма ља; да су по ди за не ап сурд не по ли тич ке фа бри ке; да је 
др жа ва би ла све моћ на и да је на вла сти би ла со ци ја ли стич ка дик та ту ра ху ма ног ли ка, 
са мо за то што је дик та тор био лу ка ви ји и кре а тив ни ји од ве ћи не са вре ме них ко ле га, 
па је чак из ми слио не над ма шни сим бол кул та лич но сти – Шта фе ту мла до сти. Зе мља 
ство ре на као рат ни плен јед ног од по бед ни ка Пр вог свет ског ра та не у мит но је би ла 
фал си фи кат, што не зна чи да то ком ње ног оп ста ја ња, осим ма на, ни је има ла и те ка ко 
ва жних вр ли на. Да ли је уз ма ло ви ше па ме ти и ма ло ма ње по хле пе мо гла да оп ста не 
као ма ло за јед нич ко тр жи ште, то је већ дру ги пар ру ка ва.

Кад је по че ла по след ња бал кан ска рат на аван ту ра, мно ги су ме пи та ли ко су до бри, 
а ко ло ши мом ци у том ет но по ли тич ком га ли ма ти ја су. Увек сам од го ва рао исто: ре ћи, 
на при мер, да је Ми ло ше вић не га ти вац, не зна чи исто вре ме но тврд њу да је Туђ ман 
члан хо ра Беч ких де ча ка! Уз још не ке ре пу блич ке спа хи је, ја их за ми шљам као тај но 
дру штво ко је пет ком уве че игра по кер уз укра де ни ви ски, на здра вља ју ћи јед ни дру-
ги ма, као до брим по слов ним парт не ри ма, јер јед ни без дру гих не би би ли мо гу ћи. 

Ни је, да кле, про блем у ју го но стал ги ји, већ у ње ној иде а ли за ци ји. „Но ви фо си ли“ 
су би ли лош му зич ки кич у сво је вре ме, као што су ло ши и да нас. За што би нај бо љи 
ла нац бе о град ских са мо по слу га, ко смо по лит ског име на Уни ве рек спорт, као ам би јен-
тал ну му зи ку пу штао ис кљу чи во ју го сло вен ски поп кич, оста ће ми веч на тај на. 

За што ту и та мо не би смо по ку ша ли да иза ђе мо из за ше ће ре не про шло сти у са-
вре ме ност – ка ква је, та ква је – и да се с њом су о чи мо?

Р. Г. П.: „И по сле Ти та – Ти то“, вре ме до га ђа ња је пе ри од од 1980. до 1992. го ди не, од 
Бе о гра да до Ма ри бо ра. Ствар ност ко ја се одав но ис то пи ла у исто ри ју ко ја упор но учи 
да нас ни шта не мо же на у чи ти. Да ли смо ипак не што на у чи ли? 

Б. А.: Ни смо. Мо жда је ди но да је Гар си ја Мар кес, што се ма ште ти че, за нас мач ји ка шаљ.

Р. Г. П.: Ма да је реч о Ва шем ју на ку, ко ји од ла зи у Ар ген ти ну, ко ли ко ау то би о граф ског 
мо же мо про на ћи у ро ма ну?

Б. А.: Не ка ау то би о граф ска ис ку ства су ми по слу жи ла за убе дљи ви је ства ра ње 
ми зан сце на, ме ста и вре ме на мог ро ма на Те шки ме тал, док је рад ња, на рав но, из ми-
шље на. У За гре бу ће се увек пра ви ти бо ље штру кле не го у Ско пљу, а ће ва пи ће би ти 
бо љи у Са ра је ву и Бе о гра ду не го у Љу бља ни. Лак ше је ства ра ти ро ман у окви ру по-
зна тих окол но сти.

Р. Г. П.: У збир ци при по ве да ка Ве ли ко спре ма ње, на јед ном ме сту Ваш ју нак ка же: 
„Од ме не ни ко ви ше не оче ку је но ву при чу. Хо ће са мо да чу ју шта ћу да про ме ним у не кој 
ста рој ко ју су то ли ко пу та чу ли.“ По чет не ре че ни це у Ва шим при ча ма че сто су пам
тљи ве и сна жне, као на при мер: „Кад от кљу чам вра та, знам да ће се од тог ча са све 
про ме ни ти.“ Ка ко из гле да Ва ша књи жев на ра ди о ни ца?



149

Б. А.: Не у ред но. Пу на ма лих бе ле жни ца у ко је за пи су јем иде је, раз ми шља ња о 
струк ту ри, пре по ру ке са мом се би, не ка вр ста ди да ска ли ја. На рад ном сто лу имам 
је дан PC и no te bo ok, раз не USB-под сет ни ке са вер зи ја ма ру ко пи са... Ја сам ве ли ки про-
тив ник ру ти не. Не као иде је о ре ду, већ као прак се. Ни шта ме не при вла чи што се 
сва ко днев но по на вља, у исто вре ме, на исти на чин. Имао сам про бле ма с по што ва њем 
рад ног вре ме на, с пла ни ра њем го ди шњег од мо ра ба рем три не де ље уна пред, са 
спорт ским тре нин зи ма ко ји се по на вља ју из да на у дан. Бли жа ми је ен тро пи ја не го 
ред, што не зна чи да сам на то по но сан. Мо жда са мо ма ло. 

Пр ве ре че ни це су ми од у век би ле ва жни је од по след њих. Ве ли ки трик ан тич ких 
дра ма је што се од по чет ка зна шта ће се де си ти и де ло углав ном слу жи да по ка же 
ка ко се, не ми нов но, због хи бри са, сти же до та квог ис хо да. То по ма же и бо љој струк-
ту ри де ла. Мо гу ће је да је мом по ве ре њу у по чет не ре че ни це до при не ла и ду го го ди-
шња но ви нар ска прак са, тек сто ви у ко ји ма на по чет ку мо ра да се од го во ри на „пет W“ 
(на ен гле ском: ко, шта, где, ка да, за што – who, what, whe re, when, why).

Р. Г. П.: Из исте књи ге у при чи „Сто та ствар“, ци тат: „Се лид бе слу же као ста ни це 
за раш чи шћа ва ње, за пе ри о дич но сво ђе ње ра чу на.“ Где Ви са да жи ви те? Где сте?

Б. А.: Од лич но пи та ње! Да нас жи вим (нај бо ље) у ави о ну. Из бе га вам до са ду, нер во-
зу и по ша сти пу то ва њи ма, нај че шће из ме ђу Бе о гра да и Бу е нос Ај ре са, али и дру где. 
Ду го сам жи вео у две уда ље не али под јед на ко про тив реч не, над ре а ли стич ке зе мље 
– Ју го сла ви ји/Ср би ји и Ар ген ти ни. Ис по ста ви ло се да је, кад по не ста не стр пље ња за 
јед ну, до бро оти ћи у дру гу зе мљу, ре ци мо сва ких шест, се дам ме се ци. То ми вра ћа 
сна гу и по ди же мо рал. Као што ре кох, ру ти на је мој за кле ти не при ја тељ.

Се лид бе су при лич но тра у ма тич на ис ку ства, али мо гу до бро да по слу же за под-
вла че ње цр те и укла ња ње „ин фор ма циј ске бу ке“: љу ди и ви шак ин фор ма ци ја су као 
пра ши на – вре ме ном се на ку пе, за га ђу ју жи вот ну сре ди ну. С вре ме на на вре ме тре ба 
је раш чи сти ти и про ве три ти.

Р. Г. П.: Да ли има те свог књи жев ног аген та?

Б. А.: Мо гу ће је да имам не ког ме ни по све ће ног аген та, али тај сва ка ко ни је књи жев ни.

Р. Г. П.: Ме ни је по себ но би ла ин те ре сант на при ча „Ис под“, о не сно сним ком ши ја ма. 
„Жи ве тач но из над на шег ста на... Обич но око је да на ест уве че, мо ја же на ме гур не лак
том и по ка же пр стом на та ва ни цу на ше спа ва ће со бе као да се пла ши да би они, г. и 
гђа. Кри стен, мо гли да чу ју нас ка ко не по мич но ле жи мо у на шој по сте љи и слу ша мо њих, 
у њи хо вој... Ред не би тре ба ло да им бу де стран.“ Где све на ла зи те и пре по зна је те сво
је мо гу ће књи жев не ју на ке?

Б. А.: Про та го ни сти мо јих при ча су углав ном по ма ло не у ро тич ни, ин тро спек тив ни 
ур ба ни ли ко ви ко ји се иро ни јом но се с ег зи стен ци јал ним осе ћа њем не из ве сно сти и 
сум ње у ло ги ку са вре ме ног све та што са мо по не кад ис кр са ва у дис крет ним сим бо-
ли ма „ис под“ по јав но сти. 

У том по гле ду, ди вим се се вер но а ме рич кој спи са те љи ци Еј ми Мајкл Хо умс, ау тор ки 
књи га Mu sic for tor ching, In the co un try of mot hers, May we be for gi ven...
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Мо ји књи жев ни ју на ци су сви од ре да из ми шље ни, чак и кад де лу ју по зајм ље ни из 
жи во та; за јед нич ко им је да су ин ди ви ду ал ци по до зри ви пре ма ко лек ти ву; ни су тим-
ски игра чи, али то не зна чи да су осо бе ња ци.

Р. Г. П.: Три му шкар ца из три ге не ра ци је – при по ве дач, ње гов отац и ње гов син – глав
на су те ма књи ге Ве ли чи на све та. А реч је, услов но реч но, и о пу то ва њи ма. Па да кре не
мо од пу то ва ња: „Кад год угле дам мо ре или оке ан – то је увек као пр ви пут. Ни шта 
дру го сем мо ра у ме ни не ства ра та кво уз бу ђе ње.“ Ви сте „по ста ли про фе си о нал ни 
пут ник“? Или: „Пра ви аван ту ри сти од за на та, пра ви пут ни ци то по ста ју оног ча са 
кад схва те да сва ко пу то ва ње во ди не ким кри ву да вим, че сто за о би ла зним пу тем – до 
њих са мих.“ 

Б. А.: Да, сва ко пу ту је ка се би или од се бе. Али то је одав но и мно го бо ље од ме не 
ре као Хе мин гвеј, ре ци мо у По крет ном пра зни ку. 

Оног ча са кад кре нем на пут, ула зим у ал тер на тив ну ствар ност у ко јој је све мо гу-
ће. Сва ко ши ре ње ви ди ка осло ба ђа стра хо ва и омо гу ћа ва да се бо ље раз у ме ствар ност 
у ко јој чо век жи ви. Ме ни пу то ва ња пу не ба те ри је и у сва ком по гле ду по ма жу, чак и 
кад су до сад њи ка ва. Не пра вим ка та лог свет ских чу да ко је сам ви део, не го на сто јим 
да пре по знам при че ко је ме ус пут окр зну. Из бе га вам оп шта ме ста, ко ли ко је то мо гу-
ће. Ви ће те, као до бар пут ник и пу то пи сац, то ла ко раз у ме ти. А до бри пут ни ци обич но 
су и успе шни хе до ни сти јер им се стал но ши ри ре ги стар ужи ва ња.

Р. Г. П.: Мај ка вам је го во ри ла: „Пи ши оно што ви диш... не ма по тре бе да би ло шта 
из ми шљаш, са мо гле дај око се бе – та ко ћеш увек има ти те му.“ 

Б. А.: Мај ка ме је, као основ ца, гур ну ла на пут во а је ра, али је отац био умет нич ка 
ду ша у на шој по ро ди ци. Одав но не пи шем о оном што ви дим, не го упра во су прот но, 
за ни ма ме оно што је ис под ре а ли стич ког омо та ча, кад се ма ло за гре бе по вр ши на 
по јав но сти. Мо жда ми је за то на уч на фан та сти ка гроб но до сад на, чак и у нај бо љем 
из да њу. На ши жи во ти, те жње, спо соб но сти и жи вот на сре ди на су до вољ но чу до ви шни 
и ви ше слој ни да не мо ра мо да из ми шља мо пла не те, све мир ске бро до ве и ва си он ска 
чу до ви шта. 

Р. Г. П.: Има те огром ну би бли о те ку, со лид ну пи но те ку, раз ли ку је те ви но, па нам ску 
кон ча ну три ко та жу, хра ну у Бу е нос Ај ре су. Игра ли сте те нис. Жи ви те у Бу е нос Ај ре су? 
Го ди на ма сте че ка ли да Вас син пи та: и за што сте оти шли из „за јед нич ке зе мље“? Шта 
са да ра ди те, осим што пу ту је те?

Б. А.: Пред ста ви сте ме као бон ви ва на! При ми ћу то као ком пли мент. 
За ме не и мо га си на, „за јед нич ка зе мља“ је одав но она у ко јој се тре нут но сре ће мо. 

Као и ја, и он је по стао про фе си о нал ни пут ник, иа ко тре нут но жи ви и ра ди са сво јом су-
пру гом у Бу е нос Ај ре су. На ша по ли тич ка по ро ди ца је при лич но ко смо по лит ска (Ср би ја, 
Еква дор, САД, Ар ген ти на, Фран цу ска...), та ко да нам ге о гра фи ја ни је пре суд ни чи ни лац. 

Бо ра вим по след њих го ди на по два, три ме се ца у Бу е нос Ај ре су, а уме сто те ни са и 
пинг пон га сад пре те жно играм шах и пре фе ранс. По ла ко ми по ста је ја сно да ни сам 
све мла ђи. Али оно што ствар но по ку ша вам да ра дим, сем пи са ња и по вре ме них пу-
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то ва ња, сво ди се на хе до ни стич ки до жи вљај умет но сти и до жи вљај кон тек ста у ко јем 
жи вим као мо гу ћег гра ђе вин ског ма те ри ја ла за умет ност. Мо лим Вас, не схва ти те то 
пре тен ци о зно: Гар си ја Лор ка је сво је вре ме но го во рио да се све ко ли ка ма шта са сто ји 
из ко ма ди ћа ствар но сти, тј. да чо век из ми шља на осно ву оно га што мо же да осми сли, 
да је из ми шља ње у ства ри ком би на то ри ка чи ни ла ца ствар но сти. Ако се та ко гле да на 
жи вот и на ис ку стве ну ствар ност, умет ност је као до бро, гур ман ско је ло: бо га та ме-
ша ви на уку са ко ји пру жа ју ви ше и бо га ти је за до вољ ство не го ку ва на вир шла. Гле дам 
сли ке – на зи ду и екра ну – слу шам му зи ку, чи там (и по ма ло пи шем) књи ге и то ми 
ни ка ко не оста вља укус књи шког мољ ца не го, ре ци мо, за до вољ ство со ме ли је ра или 
де гу ста то ра ви на. Умет ност, јед но став но ре че но, ши ри ре ги стар са свим хе до ни стич-
ких, го то во кар нал них ужи ва ња; у том по гле ду су љу ди не скло ни умет но сти на ве ли ком 
гу бит ку.

Р. Г. П.: „Смрт не ких дра гих осо ба лак ше се при хва та од гу бит ка не ких ма лих ства
ри у ко је се за ла же наш соп стве ни, лич ни мит о тра ја њу.“

Б. А.: Овом ре че ни цом хо ћу не ким пред ме ти ма да дам од го вор ност чу ва ра упам-
ће ног све та. Зна мо ко ли ко је пам ће ње ве ро лом но; то је јед на од мо јих стал них те ма: 
страх од ис ку ства фал си фи ко ва ног пам ће њем. Та ко зва не „ма ле ства ри“ о ко ји ма го-
во ри мо је су до каз да упам ће ни свет ствар но по сто ји, но се са со бом при чу. Мо гу ће је 
да је та чи ње ни ца у ко ре ну астро ном ских су ма ко је ко лек ци о на ри пла ћа ју за, ре ци мо, 
шал Ел ви са Пре сли ја или на о ча ре Џо на Ле но на. Ма ко ли ко иде а ли зо вао сво ју су пру-
гу Љи ља ну од кад је веч но за спа ла, кад до дир нем на свом вра ту ла нац ко ји ми је по-
кло ни ла за го ди шњи цу љу ба ви уве ра вам се да је она за ме не ствар но по сто ја ла, та ква 
ка квом је пам тим.

Р. Г. П.: По се та Лив ну, оче вом род ном ме сту? 

Б. А.: У том по гла вљу мог ро ма на Ве ли чи на све та на гла сак ни је на при по ве да че вом 
до жи вља ју оче вог род ног ме ста, већ на оче вом до жи вља ју соп стве ног де тињ ства. То 
је је дан при мер да је, као што се ка же у „пред го во ру“, ве ли чи на све та као хар мо ни ка 
– ши ри се и ску пља, за ви сно од су бјек тив ног до жи вља ја соп стве ног жи во та.

Р. Г. П.: „Жао ми је што ни сам у ста њу да ужи вам у ви јет нам ским, ки не ским, ја пан ским 
фил мо ви ма.“ А у тим зе мља ма, да ли би сте мо гли да ужи ва те?

Б. А.: Не знам. Ни кад ме ни су до вољ но при вла чи ле да бих то про ве рио. Мој при-
ја тељ То мас ко ји је ам ба са дор јед не су сед не зе мље у Ви јет на му, твр ди да је то зе мља 
сно ва и по зи ва ме да је по се тим. Али ис по ста вља се да увек има зе ма ља и ме ста ко је 
ме за ни ма ју ви ше. При па дам ци ви ли за ци ји ин ди ви ду а ла ца, не сна ла зим се у древ ним 
кул ту ра ма ко је се за сни ва ју на си сте му вред но сти ко лек ти ва. То до жи вља вам као чиње-
ни цу ко ја со бом не но си вред но сни суд; јед но став но, све стан сам сво јих огра ни че ња 
и при о ри те та. 

Сем то га, ме ни умет нич ка де ла Да ле ког ис то ка, бар она ко ја сам ви део, чуо, про-
чи тао, де лу ју пре ви ше екс пли цит но. „Во лим те јер си мој при ја тељ“, са свим је мо гу ћа 
ре че ни ца у не ком да ле ко и сточ ном ро ма ну. Ве ли ки из у зе так је Ко бо Абе, не пра вед но 
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за по ста вље ни ја пан ски пи сац, дра ма тич но ис пред сво га вре ме на. Ње го ва уни вер зал-
на про за де лу је пот пу но са вре ме но, по сле ви ше од по ла ве ка про бе вре ме на. 

Мо жда би сте Ви ко ји до бро по зна је те Да ле ки ис ток, мо гли бо ље да од го во ри те на 
пи та ње да ли бих мо гао да ужи вам у тим зе мља ма. 

Р. Г. П.: Пу ши те ку бан ске ци га ре?

Б. А.: Ни ко ни је са вр шен. Во лим и до ми ни кан ске – на ро чи то La Au ro ra i Ar tu ro Fu en te. 
У злат но до ба со ци ја ли стич ке бар тер тр го ви не, у Че хо сло вач кој, Бу гар ској, Ру му ни ји, 
мо гле су се ку пи ти нај бо ље ку бан ске ци га ре за де ви зну сит ни ну. Та да сам се на ву као 
на Mon tec ri sto 4, Co hi ba халф-ко ро не, Par ta gas lan ce ro, Up man итд. Ка сни је сам имао 
сре ће: на ша ду го го ди шња при ја те љи ца Ку бан ка, уда та за Ар ген тин ца, до но си ла ми је 
сва ке го ди не, по цр но бер зи јан ској до лар ској це ни, ори ги нал не ци га ре нај бо љег ква-
ли те та. Не ки љу ди ко ји ме не по зна ју до вољ но, по ми сли ли су да за ра ђу јем мно го 
ви ше не го што је ствар но би ло. Сан дра је мо гла јед ном го ди шње да пу ту је на Ку бу и 
да у сво јој ро ђе ној зе мљи про ве де нај ви ше три не де ље, иа ко ни је би ла ни из бе гли ца, 
ни по ли тич ки ак ти ви ста; про сто за то што је би ла уда та за стран ца. Муж ње не се стре, 
за кле ти при ста ли ца ку бан ске ре во лу ци је, де це ни ја ма за по слен у ору жа ним сна га ма, 
до био је от каз кад је об ја вље но да се Сан дра уда ла за стран ца и да жи ви у Ар ген ти ни. 

Да нас пу шим мно го ма ње, по не кад пред ве че уз до бар ко њак и по сле не ког из у-
зет но до брог га стро ном ског ис ку ства.

Р. Г. П.: Пан де ми ја?

Б. А.: Пра ви по че так 21. ве ка! Пр ве две де це ни је про те кле су у (углав ном не у спе лој) 
ре ци кла жи два де се тог ве ка; а он да је пан де ми ја про ме ни ла пра ви ла игре и при ну ди-
ла свет да окре не стра ни цу. 

Не дав но сам у По ли ти ци об ја вио чла нак о „ко ла те рал ној до би ти“ пан де ми је, јер 
„ко ла те рал ну ште ту“ сви ла ко пре по зна је мо. Не ми слим да ће љу ди због пан де ми је 
по ста ти бо љи, ни све сни ји, али ће их ова по шаст при си ли ти на не ке ства ри ко је су 
са ме по се би по зи тив не: ви ше вре ме на с по ро ди цом у ку ћи, овла да ва ње IT тех но ло-
ги јом, по ди за ње све сти о по тре би за очу ва њем при род не сре ди не, усме ра ва ње на 
здра ви ју ис хра ну итд. По сто је ћи мо но по ли (ин фор ма ти ка, фар ма ко ло ги ја) ће, на рав-
но, уве ћа ти сво ју моћ, а ло ше вла де до би ти из го вор за све што не ва ља у њи хо вим 
зе мља ма. Али, то смо већ одав но зна ли.

Р. Г. П.: На пи са ли сте сце на рио за ар ген тин ски филм Од лив мо зго ва, ре ди те ља 
Фер нан да Му се. Ка кво је то би ло ис ку ство?

Б. А.: Би ло је то за ни мљи во ис ку ство, ако се чо век по ми ри са чи ње ни цом да су 
сце на ри сти по де фи ни ци ји љу ди осу ђе ни на раз о ча ре ње: сли ке у њи хо вим ре чи ма 
увек су бо га ти је од оних на екра ну – ни ка ко ис кљу чи во због не да ро ви то сти ре ди те ља, 
већ због то га што је сце на рио тек по че так јед ног ду гог ства ра лач ког про це са ко ји је 
усло вљен мно гим не у мет нич ким чи ни о ци ма. Та ко је би ло и овог пу та, с Од ли вом мо
зго ва; од лич но смо са ра ђи ва ли, мој при ја тељ Фер нан до и ја, али су мно ге сце не ко је 
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су на па пи ру би ле бит не и де ло ва ле ефект но, у ре а ли за ци ји фил ма оста ле нео ствар-
љи ве, по не кад због са свим про за ич них раз ло га. 

Ипак, Фер нан до и ја смо „от кри ли“ у јед ном скром ном по чет ни ку бу ду ћу филм ску, 
те ле ви зиј ску и по зо ри шну зве зду ар ген тин ског глу ми шта Ни ко ла са Ка бреа. По сле 
ду го трај не ау ди ци је, Ни ко је до био јед ну од две глав не уло ге и пр ви пут на фил му 
оства рио јед ну од мно гих упе ча тљи вих уло га.

Р. Г. П.: Ау тор сте пр ве ан то ло ги је хи спа но а ме рич ке при по вет ке, али сте са чи ни ли 
и ве ли ки број дру гих ан то ло ги ја, до по след њих: Бор хе со ва де ца и От ка че не при че Ла-
тин ске Аме ри ке. По себ ну на кло ност има те пре ма ку бан ској ли те ра ту ри, тач ни је, 
пре ма Ги љер му Ка бре ри Ин фан теу, али и Мек си кан цу Ху а ну Рул фу. На во ди мо ову дво ји
цу да би сте Ви на ста ви ли...

Б. А.: Ако на ста вим, оду жи ће се, али мо жда је нај лак ше и нај тач ни је ре ћи да ви ше 
од дру гих во лим оне ла тин ско а ме рич ке пи сце ко је сам пре во дио. Ни кад ни сам пре-
во дио по по руџ би ни, увек са мо оне ау то ре ко ји ми пред ста вља ју не ку вр сту про фе сио-
нал ног иза зо ва или ко је по же лим да мо ји при ја те љи про чи та ју. Осе ћам ве ли ко по-
што ва ње пре ма ку бан ској књи жев но сти и ра зно вр сно сти ње них ау тор ских гла со ва; 
имам и сво је лич но, ла тин ско а ме рич ко „све то трој ство“: чи ле ан ски пе сни ци, ар ген-
тин ски при по ве да чи, ко лум биј ски ро ма но пи сци.


