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ГО ГОЉ СЕ СМЕ ЈЕ, ШЕВ ЧЕН КО ПЛА ЧЕ

Ми хал Ра мач: Го спо ди не Бој чен ко, 50 по сто у пра ву је Ва ша пр ва књи га пре ве де на 
на срп ски. Је сте ли за до вољ ни што упра во овом књи гом отва ра те вра та у Ср би ју? 
Шта ће она, по Ва шем ми шље њу, от кри ти срп ском чи та о цу?

Олек сан др Бој чен ко: Мо жда на по чет ку ва ља ре ћи да ја не пи шем књи ге. Пи шем 
ра зно ра зне тек сто ве ко је об ја вљу јем у но ви на ма, ча со пи си ма, а у по след ње вре ме 
пре те жно у ин тер нет из да њи ма. Ти тек сто ви, при лич но услов но, мо гу да се по де ле на 
три основ не гру пе: есе ји о књи жев но сти и кул ту ри уоп ште, пу бли ци стич ки члан ци о 
по ли ти ци и фељ то ни о обич ном, сва ко днев ном жи во ту. Јед ном го ди шње или јед ном 
у две го ди не пре гле дам те при ло ге и са ста вљам од њих збир ке, од но сно по себ не 
књи ге. За 50 по сто у пра ву иза брао сам жи вот не при че ко је је ваљ да нај лак ше раз у-
ме ти. Чи та лац не мо ра да по зна је ни укра јин ску по ли ти ку ни укра јин ску књи жев ност, 
јер је го то во све што се ту по ми ње мо гло да се до го ди ка ко у Ки је ву, та ко у мо јим Чер-
њив ци ма или у ва шем Но вом Са ду. Уз прет по став ку да би не ки ино стра ни чи та лац 
за и ста же лео да упо зна мо је тек сто ве, пре по ру чио бих да поч не упра во од ове збир-
ке. Не знам да ли ће она чи та о ци ма у Ср би ји от кри ти не што о Укра ји ни, али знам због 
че га је она нај при хва тљи ви ја. Ту су иза бра ни мо ји нај кра ћи тек сто ви, они мо гу да се 
про чи та ју за пет ми ну та. Чи та лац мо же да је пре ли ста у књи жа ри, да про чи та два-три 
на сло ва и од мах од лу чи да ли му је та ква књи га по треб на.

М. Р.: Љу ди у Ср би ји зна ју шта је рас пад др жа ве, шта је пут из не у спе шног ко му ни зма 
у ди вљи ка пи та ли зам, шта је ко руп ци ја. Оче ку је те ли да ће Ваш при ступ по ме ну тим 
те ма ма би ти бли зак чи та о ци ма на Бал ка ну, од но сно ван гра ни ца „европ ске по ро ди це“, 
где се на ла зе и Укра ји на и Ср би ја?

О. Б.: На жа лост, још ни кад ни сам био у Ср би ји. Сва мо ја са зна ња о ва шој зе мљи 
по ти чу из књи га и фил мо ва. Да кле, ако је ве ро ва ти књи га ма и фил мо ви ма, мо же се 
прет по ста ви ти да сви ми, ста нов ни ци пост ко му ни стич ких сло вен ских зе ма ља, има мо 
мно го за јед нич ког. Ком плекс жр тве и ком плекс ма ње вред но сти удру жен с ма ни јом ве-
ли чи не, тра же ње кри ва ца за на ше не у спе хе, опе ва ва ње хе рој ских по ра за и не спо соб ност 
да се из бег ну иди от ске гре шке, на ри ца ње због не пра вед но сти исто риј ске суд би не, 
све то уз спе ци фи чан ху мор – то је ка рак те ри стич но за све нас у ве ћој или ма њој ме ри. 
По ред то га, сма тра се да су две обла сти у Укра ји ни по себ но бли ске Бал ка ну: то је За-
кар пат ска област и под јед на ко ви ше на ци о нал на Бу ко ви на. Сво је вре ме но, пре Дру гог 
свет ског ра та, у Чер њив ци ма је чак би ла за јед нич ка ре зи ден ци ја ми тро по ли та Бу ко-
ви не и Дал ма ци је. У сва ком слу ча ју, бу ко вин ска ку хи ња и му зи ка из ра зи то све до че о 
срод но сти с они ма на Бал ка ну, а то је већ до бра осно ва за уза јам но раз у ме ва ње.

РЕД ВОЖЊЕ
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М. Р.: Укра јин ски књи жев ни ци, по чев од Шев чен ка, игра ли су зна чај ну уло гу у бор би за 
не за ви сност и за људ ска пра ва. Ка ко Ви и Ва ша ге не ра ци ја ви ди те по ли ти ку и по ли ти
ча ре? Не ма вас у пар ла мен ту, у об ла сним скуп шти на ма... Зна чи ли то да укра јин ског 
књи жев ни ка да нас по ли ти ка не за ни ма и не при вла чи?

О. Б.: Ни је исто за ни ма ти се за по ли ти ку и ба ви ти се по ли ти ком. Ве ћи на укра јин-
ских књи жев ни ка ко је по зна јем ак тив но је уче ство ва ла и у На ран џа стој ре во лу ци ји и 
на Евро мај да ну, од но сно и у бор би за не за ви сност Укра ји не и за људ ска пра ва. Али, 
тач но је да го то во ни ко не иде ни у пар ла мент ни у вла ду. Не идем ни ја. Има из у зе та-
ка, али по ли ти ка је ипак тим ска игра. Уз то, по го то во у на шем де лу све та, то је нај че шће 
не по ште на игра. Пи сац је, на да све, ин ди ви ду а лац. Ако се на ђе у по ли тич ком ти му, он 
или гу би ин ди ви ду ал ност или сам на сто ји да стек не што ви ше вла сти, а то ни ка ко не 
ко ри сти ни ње му ни дру гим љу ди ма. Сма трам да би на све ту би ло ма ње су за и кр ви 
уко ли ко би љу ди по пут, на при мер, Ра до ва на Ка ра џи ћа, на ста ви ли да пи шу пе сме, 
уме сто да се ба ве по ли ти ком.

М. Р.: У ко јој ме ри ко лум не у но ви на ма и ча со пи си ма ути чу на дру штве ну ми сао, на 
дру штво уоп ште? Шта књи жев ност мо же да ка же да на шњем чо ве ку? Оче ку је ли тај 
чо век уоп ште би ло шта од књи жев ни ка и књи жев но сти?

О. Б.: Во лео бих да од го во рим по тврд но, да су на ши тек сто ви по треб ни чи та о ци ма, 
да они ути чу на њих, фор ми ра ју дру штве ну ми сао итд. Ме ђу тим, то је да ле ко од исти не: 
већ одав но не ути чу и не фор ми ра ју. То не зна чи да код нас не ма чи та ла ца, да нас не 
чи та ју. Чи та ла ца има, али су ма ло број ни и већ фор ми ра ни. А ка ко раз го ва ра ти с ма са ма 
и исто вре ме но оста ти на ви со ком умет нич ком ни воу – да на шњи књи жев ни ци то не 
зна ју. Мо жда ће то јед ном по но во на у чи ти. Мо гу ће је, на рав но, да књи жев ност ви ше 
ни кад не ће има ти та кав зна чај као у XIX и XX сто ле ћу. Уо ста лом, свет ће и убу ду ће ићи 
у том прав цу у ко јем иде, па му не ће би ти по треб на ни књи жев ност ни озбиљ ни ча-
сопи си.

М. Р.: Ва ши есе ји/но ве ле/ко лум не че сто се за вр ша ва ју осме хом, ци нич ним или (по лу)
сет ним. Мо же ли се тај осмех упо ре ди ти с му че нич ким осме хом Оста па Ви шње, сјај ног 
укра јин ског са ти ри ча ра, јед ном од без број жр та ва ста љи ни стич ког те ро ра? Дру гим 
ре чи ма, у ко јој ме ри тра ди ци ја жи ви у ства ра ла штву да на шњег/да на шњих по ко ле ња 
пи са ца и умет ни ка?

О. Б.: На сре ћу, от кад се рас пао Со вјет ски Са вез, ми у Укра ји ни и по ред свих про-
бле ма ни смо су о че ни с др жав ним те ро ром. Због то га, на рав но, мој осмех ни по што 
ни је му че нич ки као код Оста па Ви шње. За ни мљи во је, ме ђу тим, да су ме кри ти ча ри у 
Укра ји ни ви ше пу та на зва ли „Оста пом Ви шњом на ших да на“. Шта дру го не го да за хва-
лим за по ре ђе ње, јер во лим Ви шњин ху мор. Ипак, ви ше во лим још тра гич ни ји ху мор 
Ва си ља Сте фа ни ка. А да ли је жи ва тра ди ци ја? Не по сто ји јед на тра ди ци ја, у сва кој кул-
ту ри их има мно го. Не ке су ак ту ел не, не ке се по вла че у сен ку па се по но во вра ћа ју. 
Уоп ште но го во ре ћи, нај си гур ни ји до каз да не ка тра ди ци ја жи ви је сте ак тив на бор ба 
про тив ње. Ако има љу ди ко ји упор но исту па ју про тив не ких књи жев ни ка, де ла или 
иде ја, зна чи да ти пи сци, де ла и иде је још ни су умр ли.
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М. Р.: У Ва шим есе ји ма не ма пред сед ни ка, пре ми је ра, ми ни ста ра. Ме ђу тим, ту су 
по сле ди це њи хо вих де ла. Ка ква су то де ла? Ка кав је њи хов од нос пре ма умет но сти, 
пре ма књи жев но сти, пре ма обич ном чо ве ку?

О. Б.: Ни је да рет ко пи шем о пред сед ни ци ма и ми ни стри ма, али сам на сто јао да у 
50 по сто у пра ву та квих тек сто ва бу де што ма ње. Шта ће чи та о ци ма у Ср би ји пред сед-
ни ци и пре ми је ри? Ви има те сво је, на дам се да ни су го ри од на ших. Ни је за да так вла-
сти да раз у ме књи жев ност и умет ност и да се пре ма њи ма ле по од но си. Њен за да так 
је да ства ра де ло твор не ин сти ту ци је ко је ће до при но си ти раз во ју књи жев но сти и умет-
но сти. С те тач ке гле ди шта, код нас су ства ри по че ле да се сре ђу ју кад је пред сед ник 
био Пе тро По ро шен ко. Не знам ка кве књи ге он чи та и ка кве фил мо ве во ли, али пре 
не ко ли ко го ди на ко нач но је по чео да ра ди Ин сти тут књи ге и по че ли су да се по ја вљу-
ју умет нич ки фил мо ви ко ји још не спа да ју у свет ска ре мек-де ла, али ко је ни је сра мо та 
гле да ти. Хо ће ли та по зи тив на тен ден ци ја би ти са чу ва на и са да, кад је пред сед ник 
Укра ји не по стао Зе лен ски, ко ји је све до Евро мај да на сво јим бе да стим ис ту пи ма за-
ба вљао бан ди та и кли нич ког иди о та Ја ну ко ви ча? Чи сто сум њам.

М. Р.: Сла же те ли се с ми шље њем да је глав ни ју нак Ва ших де ла Друг/Го спо дин Ап сурд? 
От куд он? До кле ће да вла да?

О. Б.: Ако и ни је глав ни, сва ка ко је је дан од глав них. Од број них кон цеп ци ја ап сур да 
ме ни је нај бли жа она за ко ју се из ја шња вао Ал бер Ка ми. Ап сурд на ста је оног тре нут ка 
кад на ста је ра зу ман чо век, до вољ но ра зу ман да би био све стан сво је огра ни че но сти 
и крат ко трај но сти у бес ко нач ном све ми ру и веч но сти. Ова свест мо же да бу де ко ли ко 
тра гич на, то ли ко и ко мич на. Шев чен ко је, обра ћа ју ћи се Го го љу, пи сао: „Ти се сме јеш, 
а ја пла чем.“ Да кле, ра ди се о то ме да по сма тра ње јед ног истог све та у не ко ме иза зи-
ва смех, а у не ком дру гом – су зе. Чи ста ко ме ди ја ме ни де лу је су ви ше плит ко, а чи ста 
тра ге ди ја су ви ше мрач но. Због то га би рам тра ги ко ми чан ап сурд. У ње му по сто ји но та 
пе си ми зма, јер ће ап сурд вла да ти до тле док по сто ји чо ве чан ство. Али, ту је и но та 
оп ти ми зма: за сва ког од нас он ће се за вр ши ти ре ла тив но бр зо.

М. Р.: Књи жев ни ке су у про шло сти на зи ва ли ин же ње ри ма људ ских ду ша, са ве шћу 
на ци је. Шта су пи сци да нас?

О. Б.: Ин же ње ри ма људ ских ду ша пи сце је у ша ли на звао Ју риј Оље ша. Ка сни је је 
то са свим озбиљ но по но вио Ста љин. Не ми слим да је то по ча сно зва ње, јер не ка ко не 
ви дим да има не ке ве зе из ме ђу ду ше и ин же ње ри је. Што се ти че са ве сти на ци је – то је 
пре мит не го исти на. Ап со лут на ве ћи на ве ли ких свет ских књи жев ни ка би ла је да ле ко од 
мо рал но-етич ког иде а ла. А ако се по не кад и по ја вио не ко ко га би сте мо гли на зва ти 
са ве шћу на ци је – као у Укра ји ни Ва сиљ Стус, пе сник ко ји је 1985. умро у Бре жње вље-
вом ло го ру као по ли тич ки за тво ре ник – ис по ста ви ло би се да на ци ји та са вест ни је 
од ви ше ну жна. Не знам шта су пи сци да нас, сва ко би мо рао да од го во ри ка ко се бе 
ви ди и осе ћа. Ја се осе ћам као при ват но ли це, ко ји пред чи та о цем има са мо јед ну 
оба ве зу – да до бро пи ше. Оста ло је мо ја лич на ствар ко ја се чи та о ца ни ма ло не ти че.

М. Р.: Пр ви пре во ди пе сни ка Та ра са Шев чен ка на срп ски об ја вље ни су још 60их го ди
на XIX ве ка. Вла сти Но вог Са да и Ла во ва ви ше од 20 го ди не до го ва ра ју се о по ди за њу 
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спо ме ни ка Шев чен ку у глав ном гра ду Вој во ди не. Ло кал ни шо ви ни сти се про ти ве, твр
де ћи да је пе сник мр зео Ру се. Мо же ли се и то на зва ти по зо ри штем ап сур да?

О. Б.: Шев чен ко је, не ма сум ње, мр зео ру ско са мо др жа вље и лич но ца ра Ни ко ла ја I. 
Пре ма Ру си ма се пак од но сио на раз ли чи те на чи не. Не ке је мр зео, не ке је во лео. Ре-
ци мо, Љер мон то ва. Не ки ма је био за хва лан због то га што су га от ку пи ли из кмет ства. 
Ме ђу тим, ап сурд ност или, бо ље ре че но, лу ди ло ста ња о ко јем го во ри те је сте у то ме 
да су ва ши ме сни шо ви ни сти ве ћи шо ви ни сти од са мог та ва ри шча Пу ти на. Јер, у Ру-
си ји има при лич но спо ме ни ка Шев чен ку, по го то во у Мо скви и Пе тер бур гу, а пе тер-
бур шки спо ме ник от крио је – лич но Пу тин. Ту се мо же још јед ном спо ме ну ти ви тал ност 
тра ди ци је. Про те сти ва ших ло кал них шо ви ни ста про тив Шев чен ка све до че да он 
жи ви и да нас. Мо лим вас да им на то ме пр вом при ли ком за хва ли те.

(С укра јин ског пре вео Ми хал Ра мач)


