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Бе хруз Бу ча ни и Је ле на Ву ки ће вић

ПИ СА ЊЕ КАО ЧИН ОТ ПО РА1

Ода кле до ла зим?
Из зе мље ре ка, зе мље во до па да, зе мље древ

ног по ја ња, зе мље пла ни на. 
Бо ље ре че но, си шао сам с пла нин ских вр хо

ва. Уди сао сам етар та мо го ре у ви си на ма. Сме
јао сам се та мо го ре у ви си на ма. Пу штао сам 
ко су на ве тру та мо го ре у ви си на ма. Из се о це та 
усред шу ме ста рих ке сте но ли сних хра сто ва. 

Бе хруз Бу ча ни (23. ју ли 1983, Илам, Иран), курд ско-иран ски но ви нар, пи сац, филм-
ски про ду цент и бо рац за људ ска пра ва. С ма ги стра ту ром из обла сти по ли тич ких на у ка, 
по ли тич ке ге о гра фи је и ге о по ли ти ке, осно вао је и уре ђи вао дру штве но-по ли тич ки лист 
Werya (курд ски: ин фор ми сан, уман, му дар) ко ји је про мо ви сао курд ски је зик, кул ту ру и 
по ли ти ку, због че га се на шао на ме ти иран ских вла сти. На кон што је фе бру а ра 2013. го дине 
Иран ска ре во лу ци о нар на гар да упа ла у про сто ри је ча со пи са и ухап си ла ње го ве са рад нике, 

1 Текст је при ре ђен тран скрипт раз го во ра во ђе ног 10. ја на у ра 2022. го ди не пу тем WP апли ка ци је. 
Бу ча ни је у том тре нут ку у Крајстчeрчу и при пре ма се за се лид бу на ју жно остр во, у глав ни град 
Но вог Зе лан да, Ве линг тон. Је ле на Ву ки ће вић је у Бе о гра ду.
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Бу ча ни на пу шта Иран и пре ба цу је се у Ин до не зи ју. То ком че тво ро ме сеч ног бо рав ка у 
Ин до не зи ји, два пу та по ку ша ва да бро дом до ђе до Ау стра ли је. Пр ви по ку шај за вр ша ва 
се бро до ло мом, а дру ги из гнан ством на остр во Ма нус, ма лу по кра ји ну у Па пуи Но вој 
Гви не ји, где је у са рад њи с вла дом Па пуе Но ве Гви не је ау стра лиј ска вла да, у скло пу та ко-
зва ног Па ци фич ког ре ше ња, отво ри ла Ре ги о нал ни цен тар за про це су и ра ње ази ла на та. 
Бу ча ни оста је при тво рен на Ма ну су од ав гу ста 2013. го ди не до но вем бра 2019. го ди не, 
ка да до би ја јед но ме сеч ну но во зе ланд ску ви зу ка ко би го во рио на књи жев ном фе сти ва лу. 
На Но вом Зе лан ду је на ред не го ди не до био ста тус из бе гли це с мо гућ но шћу да под не се 
зах тев за стал но бо ра ви ште.

Бу ча ни ре дов но пи ше за Гар ди јан, а об ја вљу је и у Су бот њем ли сту, Ха финг тон по сту, 
Њу Ма тил ди, Фај нен шал тај мсу и Сид неј мор нинг хе рал ду. За из ве шта ва ње о људ ским 
пра ви ма до био је На гра ду ме ђу на род не ор га ни за ци је за за шти ту људ ских пра ва „Ам нести 
ин тер не ше нал“, као и На гра ду „Ана По лит ков ска ја“. Бу ча ни је и ко ре жи сер до ку мен тар ног 
фил ма Чо у ка, ре ци нам ко ли ко има са ти? (Cha u ka, Ple a se Tell Us the Ti me?), а с по зо ри шним 
пи сцем На за ни ном Са ха ми за де хом са ра ђи вао је на пред ста ви Ма нус (2017). Бу ча ни пи ше 
и по е зи ју ко ју об ја вљу је на ин тер не ту.

Ње го ва књи га Не ма при ја те ља осим пла ни на: за пи си из за тво ра Ма нус је у са ве зној 
ау стра лиј ској др жа ви Вик то ри ји 2019. го ди не осво ји ла Пре ми је ро ву на гра ду за књи жев-
ност, као и на гра ду за нај бо ље де ло не књи жев не про зе, док је у са ве зној др жа ви Но ви 
Ју жни Велс осво ји ла Пре ми је ро ву Спе ци јал ну на гра ду за књи жев ност. Бу ча ни је вим 
ме мо а ри ма до де ље на је и На гра да ау стра лиј ске књи жев не ин ду стри је за нај бо ље де ло 
не књи жев не про зе, као и На ци о нал на на гра да за би о гра фи ју.

Је ле на Ву ки ће вић: У ко јој ме ри је Ва ше де тињ ство ути ца ло на од лу ку да по ста
не те пи сац? Шта за Вас зна чи би ти Кур ди ста нац? 

Бе хруз Бу ча ни: Ро ђен сам у гра ду Илам, и то је тре ћи град по ве ли чи ни у курд ском 
де лу Ира на. Био сам де те то ком ра та ко ји се во дио из ме ђу Ира ка и Ира на (1980–1988), 
и сва ка ко да су све те сли ке оста ле „не где ис под све га“ и го ди на ма ка сни је, и у ода би ру 
про фе си је и даљ њег пу та, тра жи ле сво је ме сто, свр ху, ис це ље ње. 

Курд ска кул ту ра има бо га ту усме ну тра ди ци ју, где су нај по пу лар ни је еп ске пе сме, 
ко је го во ре о љу ба ви и бор би. Ма ма је оку пља ла, се ћам се, бра ћу и ме не, и ка зи ва ла 
нам их пред спа ва ње. 

До та као сам се то га и у књи зи, с јед не стра не ко ли ко ме је то уну тра шње бо гат ство 
при ча, до брих и то плих се ћа ња са чу ва ло, а с дру ге стра не и мо ја на ме ра да ука жем и 
по ка жем на тра гич не суд би не, не са мо сво је по ро ди це, већ ге не рал но свих љу ди по-
ме ну тог ре ги о на. 

Кур ди стац ни су би ли су о че ни с ра се ља ва њем, а по сле ди ца то га је сте гу би так све га, 
не са мо ма те ри јал них ства ри, већ то га да и кад ре ши те да се оти сне те, оде те, у по тра-
зи за не ким мир ни јим и сми сле ни јим ме стом за жи вот, шта мо же те по не ти са со бом, 
осим вас са мих. Сло жи ће мо се ко ли ко је рат ужа сан и ка ко уни шта ва све пред со бом 
(ко ли ко сам упо знат с дру штве но-по ли тич ком си ту а ци јом у Ср би ји, че га смо се ма ло 
и до та кли).

Би ти Кур ди ста нац за ме не је јед на од нај те жих ства ри на све ту, јер ско ро ни кад не 
пре ста јеш би ти ак ти ван све док људ ских пат њи. Од лу чио сам да на пу стим сво ју зе мљу, 
јер ни сам же лео да бу дем у за тво ру. Моћ не си ле и тла чи те љи спрем ни су да пре у зму 
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твој иден ти тет и уни ште сва ки траг и до дир с основ ним људ ским пра ви ма. Курд ски на-
род се увек бо рио да одр жи свој иден ти тет. Као умет ник, и као чо век, да јем до при нос 
тој бор би, и за то ће у мо јим ра до ви ма би ти при сут ни еле мен ти кур ди стан ске кул ту ре. 

Исти ни за во љу, ја сам де те ра та. Да, ро ђен сам за вре ме ра та. Док су на не бу из над 
нас тут ња ли вој ни ави о ни. Док су по ред нас про ла зи ли тен ко ви. Док су па да ле бом бе. 
Док се ши рио ми рис ба ру та. Ме ђу мр твим те ли ма. На ти хим гро бљи ма. У то вре ме 
рат је био део на ших сва ко днев них жи во та и део нас као крв у на шим ве на ма. Бе сми
сле ни рат: уза луд ни рат. Ап сурд ни рат. Рат са сме шним ци ље ви ма. Као и сви ра то ви 
у исто ри ји. Рат ко ји је ра зо рио на ше по ро ди це и спр жио чи та ву на шу жи во пи сну, зе ле
ну, плод ну до мо ви ну.

Ро ђен сам у вре ме ра та. Ра та ко ји се об ру шио на нас. Оста вио је тра у му на пси хич ко 
и мен тал но ста ње чак и јед но днев не бе бе... као шрап нел ко ји по го ди ви тал не де ло ве 
те ла... и оста не угра ђен... за у век. Али де тињ ство је ви тал ни је од ра та. Док ис пи су јем 
ове ре чи, де лу је ми као за тиш је на кон ра та, кад се све тран сфор ми са ло, под јед на ко 
пре о бра зи ло. 

Мо ја нај ра ни ја се ћа ња је су она на вој не ави о не ко ји не ми ло срд но осва ја ју не бо. Вој ни 
ави о ни ко ји це па ју не бо из над се ла уг не жде ног у шу ми ке сте но ли сних хра сто ва; мо ја нај
ра ни ја се ћа ња је су она на страх ко ји нам се уса дио ду бо ко у ко сти. Бо же дра ги, кад су 
си ре не за ви ја ле, кад су ави о ни гр ме ли, кад су тен ко ви тут ња ли, же не су по ста ле нај ва
тре ни ји по сма тра чи. У мно го на вра та за ми шљао сам љу де ка ко ле же мр тви на зга ри
шту ко је су на пра ви ле бом бе од сто ти ну то на, ба че не на до мо ве, на ку ће у ко ји ма су 
се ти исти љу ди ро ди ли. Ру ше ви не, дим, пра ши на, смог, удар ни та ла си, вре ли на, ра зно
бој не вар ни це... све ску па... све је то ду бо ко дир ну ло мо ју ду шу. Ме ђу тим, та ква смрт се 
сма тра ла нај бе збол ни јом и нај ми ло срд ни јом. Чак и ме ни се чи ни да је то нај мир ни ји 
на чин да се умре, сце на рио у ко ме је чо век пот пу но збри сан у се кун ди.

Са свим је мо гу ће да ми је ути ске о ра ту и бо ли ко ју он на но си пре не ла мај ка. Же не су 
на рат гле да ле као на не ку вр сту по пла ве или тај фу на. Бор ба за оп ста нак – то ком 
це лог ра та бо ри ле су се да пре жи ве. 

Го ди на ма ка сни је освр ну ћу се на тај пе ри од и до жи ве ти се бе као ста бло ко ко са с 
ко ре њем ду бо ко у зе мљи, док ми ко су но си ве тар (од ло мак из Не ма при ја те ља осим 
пла ни на).

Ј. Ву ки ће вић: Ка ко сте се од лу чи ли за на слов?

Б. Бу ча ни: Да, пи тао сам се, на спрам све га, на спрам зла, где је и у че му мр ви ца до-
брог? Пла ни не, као веч ност, и као не до ста ја ње, на кон ис ку ства с оке а ном, на кон спа-
ри не и џун гле Ма ну са; пла ни не, као за гр љај, сми рај и то пле ру ке мај ке. Пла ни не, мо је 
ме сто где мо гу да при гр лим чи сто ту и све тлост, и оста нем жив, на ста вим да жи вим, 
ди шем и ра ду јем се.

Ј. Ву ки ће вић: По ред пи са ња, ба ви те се и фил мом, и ан га жо ва ни сте на ви ше про
је ка та, ко ји укљу чу ју и по зо ри шни рад. Упо зна ће мо на шу чи та лач ку пу бли ку и с фил мом 
Cha u ka, Ple a se Tell Us the Ti me? (Чо у ка је ен дем ска вр ста пти це пе ва чи це из по ро ди це 
ме да ри ца ко ја жи ви на остр ву Ма нус. Чо у ка је сим бол остр ва и на ла зи се на ње го вој 
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за ста ви, а по ње ном ре дов ном огла ша ва њу ло кал но ста нов ни штво и без ча сов ни ка 
мо же да зна ко ли ко је са ти. У са рад њи с Ари шом Ка ма ли јем Сар ве ста ни јем, иран ским 
ре жи се ром ко ји жи ви у Ни зо зем ској, Бу ча ни је ре жи рао до ку мен тар ни филм, ко ји је сни
мао у за тво ру про кри јум ча ре ним те ле фо ном.)

У че му нај ви ше ужи ва те?

Б. Бу ча ни: Хај де да се освр не мо пр во на филм, знам да сте га по гле да ли. Тра је око 
де ве де сет ми ну та и глав на пи та ња, мо жда и за мер ке од но си ле су се на то што ни сам 
при ка зао ви ше на си ља. Имао сам без број та квих сни ма ка, али сам укљу чио са мо два, 
по ку шај са мо у би ства и на пад стра жа ра на јед ног од за тво ре ни ка. 

За ме не је би ло ва жни је при ка за ти вре ме и ти ши ну, јер јед но је ак тив но уче ство-
ва ти, а дру го гле да ти са стра не, ако узме мо у об зир ко ли ко ин фор ма ци ја за са мо по ла 
са та сур фо ва ња по ин тер не ту мо же мо да про чи та мо, по гле да мо, и у „жа мо ру“ и пре-
мо ру све га то га за бо ра ви мо. За то сам хтео да на те рам, на дам се да ни је пре гру ба реч, 
гле да о це да за ми сле, осве сте тај про стор, ми ри се, звук џин гло ве, вре ли ну и спа ри ну. 
Да, ми смо тр пе ли на си ље сва ког да на, ап со лут но сва ког да на, али је по ме ни ва жни је 
у да том кон тек сту за овај филм пи та ње вре ме на, шта ра диш и о че му ми слиш и ка ко 
пре жи виш до сле де ћег ју тра? Ка ко до ча ра ти ту те го бу? Мо жда ни ка ко, а мо жда смо 
де ли мич но ус пе ли у то ме. Љу ди бр зо за бо ра ве, јер да, жи вот се де ша ва и ван огра да 
Ма ну са. Ми ни смо сме ли да за бо ра вља мо, ни смо има ли ту вр сту при ви ле ги је, ако смо 
же ле ли да пре жи ви мо, иа ко је не кад де ло ва ло при лич но по ра жа ва ју ће. Про бај те само 
не ко ли ко са ти да слу ша те „мир“ џун гле; на ма је то би ло сва ко дне ви ца, све и да ни је 
би ло на си ља од стра не стра жа ра, на ви ћи се на ту вр сте ти ши не и ми ра је по губ но, и 
на не ки на чин бла го твор но по чо ве ка. Знам да зву чим кон тра дик тор но, сва ка ко пред-
ла жем да ва ша пу бли ка по гле да филм ра ди лак шег раз у ме ва ња или ба рем отва ра ња 
и на зи ра ња дру га чи јих пи та ња. У том сми слу, филм је сва ка ко оти шао да ље од но ви нар-
ског из ра за, а до пу њу је или на ста вља књи жев не за пи се. 

Вре ме је је дан од кон це па та мог ра да. Не знаш ко ли ко ду го ћеш оста ти у тој не де-
фи ни са ној по зи ци ји, као и да ли ћеш пре жи ве ти си стем као та кав. Чо у ка је пти ца. У 
књи зи, она је је дан од ка рак те ра, док је у фил му глав ни лик. Та ко ђе, вре ме је кон цепт 
пре ко ко јег мо же мо да Ма нус упо ре ди мо с дру гим за тво ри ма ши ром све та. За тво ре-
ни ци зна ју, на при мер, ко ли ке су им ка зне, од но сно ко ли ко ду го ће би ти на том ме сту. 
Али у Ма ну су, ми то ни смо зна ли; да ли ће мо ту оста ти го ди ну, пет и/или чи та ву веч ност. 
За пра во, не знаш ко ли ко ду го че каш, и шта че каш. Че каш у ства ри све, и ред за хра ну, 
и ред за ле ко ве, и ред за ку па ње, и ред у то а ле ту, че каш... да умреш. 

Мо гу ре ћи да нај ви ше ужи вам ипак у пи са њу. За ме не је пи са ње чин от по ра, на чин 
бор бе да оста нем при су тан и све стан.

На овом ме сту, мо рам да на гла сим, због свих тих љу ди с ко ји ма сам ско ро се дам 
го ди на де лио ва здух, ода тле и по тре ба да ис при чам при чу.

Ј. Ву ки ће вић: Шта ће от кри ти срп ски чи та о ци, да ли сте уз бу ђе ни због пре во да?

Б. Бу ча ни: Ра до стан сам, а мо рам да при знам да не знам до вољ но о ва шој зе мљи, 
је зи ку, књи жев ној сце ни, тек ме че ка ју от кри ва ња. Но ви је зик, но ви љу ди, бри са ње 
про стор них и вре мен ских гра ни ца, то је глав но уз бу ђе ње. Ве ру јем да ће им при ча, 
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окол но сти, по го то во у је ку тре нут них де ша ва ња би ти ин те ре сант ни, охра бру ју ћи на 
не ки чу дан, а опет ва ма бли зак на чин. Пла ни не, рат, хра брост, не из ве сност, по тра га, 
за јед ни ца... чо век у го ми ли, чо век сам... 

Ј. Ву ки ће вић: Мо же те ли нам не што ви ше ре ћи о по е зи ји чо ве ка чи ју сте књи гу 
по не ли са со бом ка да сте од ла зи ли?

Б. Бу ча ни: На рав но, то је по е зи ја ве ли ког и про сла вље ног курд ског пе сни ка и мог 
при ја те ља Са би ра Ха ке, Стра ху јем да ћу и у за гроб ном жи во ту би ти фи зи ка лац (Fe ar of 
Be ing a La bo u rer Again in the Af ter li fe). Пре жи ве ла је бро до лом, али не и бо ра вак на 
остр ву Ма нус. Во лим ње го ву по е зи ју, и ка ко сам и на пи сао: „Је ди на ствар ко ју по се-
ду јем на ла зи се у ран цу При ја те ља Пла во о ког. То ком мо је пр ве пло вид бе, мој ра нац, 
у ко јем ни је би ло ни чег вред ног, не стао је у та ла си ма. Али при ја тељ Пла во о ког са чу вао 
је јед ну мо ју књи гу. Ни сам био си гу ран шта да по не сем са со бом из Ира на. Ни сам по-
се до вао ни шта од би ло ка кве ма те ри јал не вред но сти.“ 

За ову при ли ку, мо же мо и чи та о ци ма по ну ди ти не ко ли ко сти хо ва.

MUL BER RI ES

Ha ve you ever seen
mul ber ri es, 
how the ir red ju i ce 
sta ins the earth whe re the fell?
Not hing is as pa in ful as fal ling.
I’ve seen so many wor kers
fall from bu il dings
and be co me mul ber ri es. 

(пре вод на ен гле ски Hu bert Mo o re, Na srin Par vaz)

Ј. Ву ки ће вић: За што сте баш ис ко ри сти ли ко ва ни цу „ки ри јар хат“2 фе ми ни стич ке 
те о ло шки ње да би сте об ја сни ли си стем ко ји Вас је тла чио го ди на ма?

Б. Бу ча ни: То је пред ло жио мој пре во ди лац Омид То фи ги јан, ко јем ду гу јем бес крај-
ну за хвал ност. Ујед но, же ле ли смо да све ту при бли жи мо си стем уну тар ко јег смо 
би ли за то че ни.

Ми слим да је то и глав ни део књи ге, за пра во ду ша књи ге. Пи сао сам да бих об ја снио 
да ти си стем, си стем до ми на ци је, и си стем ко ји вас кон тро ли ше, пред ста вља ју ћи вас 

2 Тер мин „ки ри јар хат“ је 1992. го ди не ско ва ла Ели за бет Ши слер Фи јо рен ца да опи ше те о ри ју де ло-
ва ња ме ђу соб но по ве за них си сте ма уста но вље них у свр ху до ми на ци је, угње та ва ња и пот чи ња-
ва ња. Упо тре били смо тај тер мин да озна чи мо сло же не струк ту ре на ко ји ма се те ме љи ау стра лиј-
ски ре жим сме шта ња стра на ца у при хва ти ли шта. На зив си сте ма на пи сан је ве ли ким сло вом ка ко 
би се си стем пер со ни фи ко вао и пре нео ути сак да си стем има спо соб ност ак тив ног де ла ња. Ло ги ка 
си сте ма је та ко ђе на пи са на ве ли ким сло вом, као и сам си стем, да би се и њој при пи са ла ло ги ка 
ак тив ног си сте ма. Циљ је да ти иден ти тет вр ше њу струк тур ног на си ља и си сте мат ске тор ту ре, то 
је не ки вид ан тро по мор фи за ци је.
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кроз бро је ве и ме ха нич ку ег зи стен ци ју. У си сте му где вам је од у зе та сло бо да би раш 
из ме ђу то га да бу деш чо век или жи во ти ња. С дру ге стра не, на ра тор је по при лич но агре-
си ван пре ма ду ги ма, нер ви ра ју га. Си ту а ци ја је та ква да вас при мо ра ва да угу ши те 
сва ки де лић људ ско сти, да обри ше ва шу лич ност, обес хра бри, и да бу де те при мо ра ни 
да се бо ри те за јед ну ма лу ствар као што је гриз бу ђа вог ко ла ча или дим ци га ре те.

Ка ко про ла зе ме се ци, за твор уста но вља ва је дан прин цип: пот пу но је не ва жно ода
кле је за тво ре ник, ко је му је би ло за ни ма ње, дру штве ни по ло жај или дон. Што се ти че 
дру штве не ди на ми ке за тво ра Ма нус, жи вот у том окру же њу је јед но бра зан. У крај њој 
ли ни ји, сви су све де ни на исто ве тан дру штве ни по ло жај (од ло мак из Не ма при ја те ља 
осим пла ни на).

Ј. Ву ки ће вић: Освр ну ће мо се сад на фор му. Да ли мо же мо да го во ри мо о свр ста ва
њи ма, на при мер: до ку мен тар на про за, би о гра фи ја, пу то пис или на про тив? Прет по ста
вљам да сте на кнад но раз ма тра ли „нај бо ље ре ше ње“ на ни воу це ли не, кад је на сту пио 
уре ђи вач ки део, сход но же љи да свет пр вен стве но чу је при чу о за тво ру Ма нус? 

Б. Бу ча ни: У овом слу ча ју мо же мо го во ри ти о вр сти но ви нар ског из ра за, и ра зли-
ци у од но су на књи жев ни је зик. Сва ка ко да про ве ја ва и но ви нар ски из раз, али то ми 
пр вен стве но ни је био циљ, осим у де ло ви ма где сам на мен ски оста вио баш тај је зик 
тла чи те ља, је зик би ро кра ти је, је зик вла сти, је зик ко ји нам бри ше и име на и по ре кло.

С дру ге стра не, ни сам же лео да пре оп те ре тим текст, али да ре чи има ју моћ – има-
ју, и мо ра мо би ти све сни ка ко их ко ри сти мо. Ни сам си гу ран да ли сам у пот пу но сти 
ус пео; то мо же би ти и мањ ка вост ових за пи са; би о гра фи ја, пу то пис, но ве ла, или не ка 
вр ста ака дем ског тек ста или ре пор та жа, пи шу кри ти ча ри. По ме ни је баш то не свр ста-
ва ње у жа нр и чи ни та квом ка ква је. Не мо же мо ни са си гур но шћу ре ћи да ли сам 
на ра тор ја или је то не ко дру ги. На по чет ку, пи шем о но ви на ри ма и фо то гра фи ма који 
нас че ка ју као плен. (Пла ше ме но ви на ри; пла ше ме фо тоапа ра ти ко је др же у ру ка ма. 
Но ви на ри о све му по ста вља ју пи та ња. Че ка ју да од ме не на пра ве пред мет ис тра жи ва
ња... А он да про зи ва ју мој број. MEG45. По ла ко али си гур но мо рам се на ви ћи на тај број. 
Из њи хо ве пер спек ти ве, ми ни смо ви ше од бро је ва. Мо ра ћу да за бо ра вим на сво је име.) 

Раз у мем да је то по сао, али тад ме је, у тој си ту а ци ји, ужа са ва ло. И сâм сам био но-
ви нар ко ји је на пу стио зе мљу, без иче га. 

Ј. Ву ки ће вић: Че ка ње као кон цепт по тла чи ва ња? Ре кли сте да за твор Ма нус у 
ко јем сте бо ра ви ли ни је на лик, на при мер, ло го ри ма из Дру гог свет ског ра та, да не би 
би ло пра вед но пот цр та ти та ква по ду да ра ња (до та кли смо се Вик то ра Фран кла и 
ње го вог жи во та и ра да), већ је пре све га, у овом слу ча ју, Ма нус осми шљен да вас ис цр пи, 
уни шти до сто јан ство, сро за вас на ни во жи во ти ње, а не уби је. 

Б. Бу ча ни: Пи сао сам де таљ но о то ме, и го во рио где год и кад сам до био про сто ра. 
Ки ри јар хал ном си сте му ста ло је са мо до то га да тр пи мо бол. Уни шта ва ју вас мен тал но, 
на све мо гу ће на чи не сро за ва ју ва ше до сто јан ство. Че ка те, све је би ло под врг ну то 
че ка њу, од те ле фон ских по зи ва, ре до ва за хра ну, кло зе та, ле ко ве, па пи ра, че каш, и не 
зна те ни да ли ће те до че ка ти, и та ко стал но из но ва. То ли ко да ди на ми ка да на по ста је 
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јед но лич на, где је ус кра ћен и про стор за чи та ње, игру, плес, ус кра ћен је про стор за 
кре а тив ни део лич но сти. Стро га кон тро ла и над зор сва ког али ап со лут но сва ког ко ра ка. 

За тво ре ник је тек ко мад без вред ног ме са ко ји тре ба уни шти ти. Да ли и мо же би ти 
дру га чи је под Ки ри јар хал ним си сте мом? Бес по моћ ни ко мад ме са се уни шта ва та ко 
што се под вр га ва уна пред утвр ђе ном си сте му, под вр га ва се си сте му док га си стем на 
про гу ра, под вр га ва се си сте му док оно што пре о ста не од ње га не бу де од ба че но, ба-
че но на зад у зе мљу или до мо ви не из ко је је из бе гли ца по бе гла. 

Ја сам ко мад ме са ба чен у не по зна ту зе мљу; у за твор са здан од пр љав шти не и вре
ли не. Жи вим у мо ру љу ди чи ја ли ца је на гр ди ла и из об ли чи ла љут ња и ко ја но се ожиљ ке 
пре тр пље них не при ја тељ ста ва. То је џун гла ис пу ње на љу ди ма ме ђу ко ји ма се ус по ста
вља ју нај чуд ни је ве зе. (...)

Осим што па ти јер је опа сан за твор ском огра дом, сва ки за тво ре ник у се би кре и ра 
и је дан ма њи емо ци о нал ни за твор – то се де ша ва кад осе ћа ње без из ла зно сти и обес пра
вље но сти до стиг не вр ху нац. Ве ћи на за тво ре ни ка сво је здра вље и ви тал ност про це
њу је та ко што ре дов но де таљ но пре гле да соп стве но те ло, што до во ди ди ства ра ња 
фраг мен то ва них и по ре ме ће них иден ти те та, као и до фор ми ра ња ис кри вље не пред
ста ве о се би, због че га су ци нич ни пре ма сви ма оста ли ма. Упра во је то и циљ си сте ма, 
да код за тво ре ни ка иза зо ве крај ње ме ђу соб но не по ве ре ње услед че га по ста ју још уса
мље ни ји и изо ло ва ни ји, све док их Ки ри јар хал на ло ги ка по бе до но сно не по ра зи и уни шти 
(од ло мак из Не ма при ја те ља осим пла ни на).

Ј. Ву ки ће вић: Цве ће Слич но Ка ми ли ци/

Не пре ста но пле ше/
Те шко ди ше/
Дах ће као да се за љу би ло у свеж по ве та рац с оке а на/
Во лим то цве ће

Кад за пе вам, осе ћам да пре по зна ју да не што зна чај но по га ђа жи ви свет. Осе ћам 
то јер се ла га но и суп тил но по кре ћу и по ди жу гла ве. 

Шта дру го за тво ре ник мо же да по же ли не го тре ну так ти ши не, са мо ће и осе ћај да 
пот пу но наг сто ји усред буј не џун гле? Шта дру го не го да осе ти стру ја ње све жег по ве-
тар ца кроз хи ља де мре жи ца ко је тво ри ње го ва за мр ше на ко са? То ми је нај ве ћи сан 
ових да на.

Да ли је би ло до вољ но про на ћи ле по ту, осве сти ти је, ужи ва ти у ти ши ни, у „ве шти ни 
ми ри са ња цве ћа“?

Б. Бу ча ни: Да, би ва ло је до вољ но. До че ка ти из ла зак сун ца на при мер; и на ћи ле по-
ту, ства ра ти је, из ма шта ти је, до ма шта ти, ва жно је; и не са мо у си сте му ко ји је осми шљен 
да те по ни зи, да по ни шти тво ју лич ност и до сто јан ство. Ва жно је сва ког да на под се ћа ти 
се. На ма је би ло бит но да се са чу ва мо, ко је и ка ко успе вао. Чак и на нај го рем ме сту 
на све ту мо же те на ћи ле по ту. Мо же те ме на зва ти иде а ли стом, али да, ле по та се мо гла 
на ћи, чак и на та квом ме сту, под вла чим. За то, на кра ју кра је ва, и ства ра мо. Не ко то ра ди 
кроз пе сму, не ко кроз пра вље ње хле ба, а не ко на при мер пле ше. Не ко је за ми шљао 
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да је „де ча рац ко ји се тан ким но га ма пе ње уз хра па во ста бло ке сте но ли сног ха ста“. 
Та ко пре жи вља ва мо. 

Сте као сам зна тан увид у да ту си ту а ци ју и за кљу чио да све ко ли ку пат њу ко ју на-
но си за твор мо гу да пре ва зи ђу и пре жи ве са мо они ко ји упра жња ва ју кре а тив ност, 
то јест они ко ји су у ста њу да на зру об лич је на де уз по моћ пе ву ше ња ме ло ди ја и ма шта-
ња ко ја се жу из ван за твор ских огра да и ко шни ца у ко ји ма жи ви мо. 

Ј. Ву ки ће вић: Спо ме ну ћу Вам књи гу Све тла не Бојм, Бу дућ ност но стал ги је, у ко јој сам 
са зна ла за Иљу Ка ба ко ва, умет ни ка ко ји је до бро вољ но на пу стио Ру си ју. Го ди не 1992. 
из био је скан дал због ње го ве ин ста ла ци је, при ка зао је ре пли ку кло зе та из со вјет ске 
про вин ци је, кло зе та ко ји ни су има ли вра та, та ко да је сва ко мо гао да ви ди дру го га. Одлу
чио је да се не вра ћа у Ру си ју, по стао је до бро вољ ни из гна ник. Про гла си ли су ин ста ла ци је 
сра мот ним, јер у на ци о нал ним ми то ло ги ја ма на рав но не ма ме ста за иро нич ну но стал
ги ју. Ни у кло зе ти ма Ма ну са не ма ми ра, не ко ме је то ме сто за са мо по вре ђи ва ње, а 
не ко ме за љу бав ни чин или ме сто где се не за ле че не ра не из дав ни на ту опет отва ра ју. 
И док чи та мо о ра зно ра зним су сре ти ма, они нас не шо ки ра ју, већ уз не ми ру ју. Као и кло
зе ти Иље Ка ба ко ва, „он не са др жи умет ни ков из мет, већ ње го ва осе ћа ња. За ње га, то
а лет по ста је још је дан дом, дом у ди ја спо ри, дом да ле ко од до ма, дом у му зе ју...“

Б. Бу ча ни: Хва ла Вам за ово от кри ће, и да сте се баш за др жа ли на том ме сту. „Је ди но 
ме сто на ко ме се на дам да ћу има ти тре ну так ми ра је сте кло зет.“ Све што сам тра жио 
то ком да на, а и то ком но ћи, би ло је ма ло ми ра и сло бо де, сло бо да у жа ру ци га ре те, на 
при мер. (Мно го во лим да пу шим, и пре ви ше пу шим.) Ако ће мо про стор но ма пи ра ти 
текст, кло зет је за ту свр ху нај по дроб ни ји за ана ли зу. 

Они су као ко мо ра у ко јој је ухва ће на исто ри ја. Бол ко ји на ста је у за тво ру се на го ми
ла ва на тим изо ло ва ним ме сти ма, ту у кло зе ти ма. Кло зе ти су тај но скла ди ште све ко
ли ке пат ње ро ђе не у дру гим де ло ви ма за тво ра, пат ње ко ја кул ми ни ра у ин ци ден ти ма, 
ин ци ден ти ма у тим кло зе ти ма. То ме сто мо же би ти уто чи ште где љу ди за бо ра вља ју 
сва ко днев ну ду шев ну бор бу и не ми ре ко ји их оп се да ју на сва ком дру гом ме сту у за тво ру. 
Али на кра ју, у сми рај да на или пô мр кле но ћи... то пла крв по те че по бе тон ском по ду. 
Ка би не су ме ста на ко ји ма се ври шти. То је ло ка ци ја на ко јој се су да ра ју страх, без на ђе 
и из ли ви ду бо ке пат ње. За то на том ме сту чо век осе ћа је зу и стра хо по што ва ње, не ко 
са бла сно при су ство (од ло мак из Не ма при ја те ља осим пла ни на).

Ј. Ву ки ће вић: Пре по ру чи те нам не ке од сво јих оми ље них пи са ца?

Б. Бу ча ни: Во лео сам да чи там Бе ке та и Хе мин гве ја. Спо ме ну ћу још два име на, ве-
ро ват но но ва за вас, Шер зад Хасн (Sher zad Has san) и Бак ти јар Али (Bachtyar Ali)

Ј. Ву ки ће вић: Шта да нас ра ди те, ка че му ће те усме ри ти сво ју ства ра лач ку сна гу, 
да ли је с пи са њем о Ма ну су то по гла вље за вр ше но?

Б. Бу ча ни: Кад сам се до се лио на Но ви Зе ланд, љу ди су ме пи та ли ка ко се осе ћам, 
ка ко је хо да ти и ди са ти сло бод но, гле да ти у не бо и оке ан, и не ка ко, тек тад, успе вао 
сам да се освр нем и по гле дам у про шле да не. Док сам бо ра вио у Ма ну су ни сам ни имао 



117

вре ме на да ми слим о бу дућ но сти. Сре ћан сам што сам пре жи вео. За са да, а и убу ду ће 
не ћу ви ше пи са ти о Ма ну су, у књи жев ном кон тек сту, али сва ка ко на ста вљам да ра дим 
на ра зно вр сним ис тра жи вач ким про јек ти ма и с уни вер зи те ти ма ши ром све та. Ми слим 
да је из у зет но ва жно сва ова ис ку ства пре не ти мла ђим ге не ра ци ја ма, и укљу чи ти у 
обра зов ни си стем. Имао сам већ не ко ли ко го сто ва ња на раз ли чи тим уни вер зи те ти ма, 
и то ме ра ду је. Та ко ђе, по ма жем и ди рект но сту ден ти ма ко ји ис тра жу ју слу ча је ве као 
што је Ма нус, и ми слим да до кра ја жи во та од то га не ћу од у ста ти, јер је ва жно ка ко 
по ли тич ки, та ко и на фи ло зоф ском и исто риј ском пла ну.

Тре нут но ра дим на збир ци при ча. Дру га чи је је, уз бу дљи во, ви де ће мо где ће ме 
од ве сти.

На кон Ма ну са, по стао сам бо љи чо век, за се бе, за дру ге, и шта ви ше, мо гу ре ћи и 
осе тљи ви ји, сен зи бил ни ји и за хвал ни ји.

(С ен гле ског пре ве ла Је ле на Ву ки ће вић)


