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РЕД ВОЖЊЕ

Ото Хор ват и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

БО ЖАН СКИ ТРЕ НУ ТАК
Ото Хор ват ро ђен је 1967. го ди не у Но вом Са ду, где је за вр шио основ ну шко лу, а по том 

је био ђак Кар ло вач ке гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма. Сту ди рао је у Но вом Са ду, 
Ер лан ге ну и Бер ли ну. Жи ви и ра ди у Фи рен ци. Об ја вље не књи ге по е зи је: Где не ста је шума 
(1987, „Бран ко ва на гра да“), Гор ки ли сто ви (1990), Згру ша ва ње (1990), Фо то гра фи је (1996), 
До зво ла за бо ра вак (2002), Пу то ва ти у Ол мо (2008, На гра да „Ми ро слав Ан тић“), Иза бра не 
& но ве пе сме (2009). Ро ма ни: Са бо је стао (2014, На гра да „Би ља на Јо ва но вић“, На гра да 
„Мир ко Ко вач“ и нај у жи из бор за НИН-ову на гра ду), Ноћ на про јек ци ја (2021). Књи га при ча 
Као Це ла но ви љу бав ни ци (2016). Пре во ди: Ја нош Пи лин ски, Кра тер (1992, На гра да Дру-
штва књи жев ни ка Вој во ди не за пре вод го ди не), Ото Фењ ве ши, Ан ђео ха о са (2009), Ханс 
Маг нус Ен цен сбер гер, По след њи по здрав астро на у ти ма (2010).

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: У књи зи Као Це ла но ви љу бав ни ци, спо ми ње те че ти ри 
„ду ге ме лан хо лич не го ди не у Бу ди му с ме лан хо лич ном су пру гом“. За на ше чи та о це би ло 
би за ни мљи во да нам ка же те ка ко и за што сте се од лу чи ли за од ла зак из Но вог Са да, 
ко је су, ако су, пред но сти од ла ска?

Ото Хор ват: Ју нак мо је при по вет ке ка же да је та мо жи вео че ти ри го ди не, ја сам 
ме ђу тим жи вео ма ње од две го ди не у Бу дим пе шти. Сво јим ју на ци ма, па и свом лир ском 
ја да јем мо гућ ност да од ско че, да про ме не оби чан и не за ни мљив жи вот ау то ра. Сто га 
би све што сам на пи сао у пе сма ма, као и у про зи, тре ба ло, у том сми слу, чи та ти с вели-
ком до зом ре зер ве. 

Од лу чио сам се не пла ни ра но. У ле то 1991. на ла зио сам се у Пе ру ђи на кур су је зи ка 
при Уни вер зи те ту за стран це. Та мо сам упо знао јед ну Не ми цу због ко је сам се пре се-
лио, на кон што сам за вр шио ду гу про це ду ру па пи ро ло ги је, у Ер лан ген. У ме ђу вре ме ну 
сам ста но вао код стри ца у Бу дим пе шти и на ив но че као да се за вр ши рат у Ју го сла ви ји 
и све вра ти у по зна ту нор ма лу. Али од го вор исто ри је, а то са да знам, био је Ма ло мор ген. 
У Ер лан ге ну сам се упи сао на Фи ло зоф ски фа кул тет и ода брао Но ви ју не мач ку књи жев-
ност као пр ви, Ита ло ро ман ску фи ло ло ги ју као дру ги, а Сла ви сти ку као тре ћи пред мет. 
Ди пло ми рао сам и сте као зва ње М. А. (ma gi ster ar ti um). 

За ме не, ко ји се ве зу јем за ме ста као мор ски при ле пак за сте ну, би ло је то вре ме 
при лич них по тре са. А ко их ни је имао? Да нас ми се чи ни да сам мо гао и дру га чи је од-
лу ке до не ти, али воз је про шао. Од но сно, ка ко ка жу Ита ли ја ни: Не вре ди пла ка ти над 
про су тим мле ком.

Не бих го во рио о пред но сти ма у ве зи с на пу шта њем до мо ви не, пре о ис ку стви ма. 
Не ко се усу ди, не ко ре ши, не ко бу де при мо ран на ве ли ко пре се ље ње. Ја сам си гур но 
на у чио не што што не бих да сам остао у Но вом Са ду, је зи ке на при мер. С дру ге стра не, 
ни сам оства рио свој кли нач ки сан да пре во дим књи ге и гра дим мо сто ве из ме ђу две 
кул ту ре ко ји ма при па дам. 
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Р. Г. П.: Пр ва збир ка ва ших пе са ма Где не ста је шу ма сва је у рит му блу за, у лу та њу 
мла де осо бе, у тра га њу кроз по ро дич но ис ку ство и пре и спи ти ва ње. Ко ли ко је су ма три
зам усло вио ства ра ње та кве по е зи је?

О. Х.: Су ма три зам сам си гур но упо знао у Кар ло вач кој гим на зи ји пре не го бит по е зи-
ју Ке ру а ка, Гин сбер га и та ко да ље. Не ис кљу чу јем мо гућ ност да је ути цао на те мо мен те 
у мо јој по е зи ји, али сам се све сно и на мер но угле дао на аме рич ку по е зи ју. Сло бо дан 
стих, ко ло кви јал на на ра ци ја и бунт оста ви ли су на ме не ду бок ути сак. Не за бо ра ви мо 
да се мо ја пр ва чи та лач ка ис ку ства ве за на за по е зи ју од но се на Шан до ра Пе те фи ја, 
Ми кло ша Рад но ти ја, Ен дреа Ади ја, Јо же фа Ати лу, јер сам по ха ђао ма ђар ску основ ну 
шко лу. У ма ђар ској по е зи ји се из у зет но мно го ри му је и не гу је ве зан стих, па сам чак и 
ја ри мо вао на те ме Дан Ре пу бли ке, Је сен је сти гла у наш град и та ко да ље. Анег до та у 
ве зи с тим је да сам по стао пе сни ком та ко ра но јер сам био лењ да пи шем две-три стра-
ни це пи сме ног ра да, па бих уме сто то га за не ко ли ко ми ну та на пи сао три-че ти ри римо-
ва не стро фе на за да ту те му и до ма ћи је био ура ђен. А пе ти це су па да ле као кру шке.

Р. Г. П.: Го ди не 1990. об ја ви ли сте збир ку пе са ма Гор ки ли сто ви и ова ко раз ми шља ли: 
„Уве рен сам та да да до бра по е зи ја ни је за чи та ње / (од ко ри ца до ко ри ца). до вољ на је 
јед на / ле па сли ка. је дан скок пла ве ним фе / у пла нин ско је зе ро окру же но там ним бо ро
ви ма.“ А да нас?

О. Х.: Су о ча ва те ме с про грам ским сти хо ви ма мла дог ли ри ча ра с ко јим да нас не мам 
мно го за јед нич ког. Под се ти ли сте ме на не мач ког књи жев ног кри ти ча ра Мар се ла 
Рајх-Ра ниц ког, ко ји је не што слич но ре као у те ле ви зиј ској еми си ји Ли те рар ни квар тет 
по во дом збир ке при ча јед ног ау то ра чи јег се име на на жа лост ви ше не се ћам, да је 
збир ка вред на упра во због јед не је ди не при че ко ја је по ње го вој оце ни ге ни јал на, док 
су оста ле при лич но ло ше. Чи ни ми се ин те ре сант ним упра во то да јед на при ча до ми-
ни ра чи та вом књи гом и ба ца у за бо рав све оста ле, иа ко је пи сац си гур но и њи ма 
по све тио до вољ но вре ме на и ра да као и тој је ди ној. Шта се де си ло? Имам ути сак да 
је Рајх-Ра ниц ки по сма трао збир ку као је дан умет нич ки про цес, као да су све оста ле, 
ма ње до бре при че, би ле при пре ма, би ле у слу жби те је ди не ге ни јал не при че. Да се 
вра тим чи та њу по е зи је. Шта но си мо, шта нам оста је на кон чи та ња јед не збир ке? Си-
гур но не све пе сме и сви сти хо ви, не го нај ве ро ват ни је јед на је ди на пе сма или је дан 
је ди ни стих. Јед на сли ка ко ја нам оста је уре за на у се ћа ње као ожи љак ко ји нам је драг 
и без ко га би смо кроз свет ишли си ро ма шни ји и не си гур ни ји.

Фа сци ни ра ме још увек чи ње ни ца да у не ким пе сма ма, сти хо ви ма, мо гу да осе тим 
енер ги ју, ва тру, све тлост, све јед но је ка ко ће мо је на зва ти. То је на рав но те шко об ја-
сни ти, али за ме не је пе сма или жи ва ва тра или је мр тва, хлад на ри ба. Углав ном на тај 
на чин де лим пе сме. Ва тра и не-ва тра.

Ве ро ват но сам на то ми слио ка да сам ре као да је мо гу ће да збир ка вре ди са мо 
због јед не пе сме или јед ног је ди ног сти ха.

Р. Г. П.: О књи зи Згру ша ва ње Ми хај ло Пан тић је за пи сао да ва ша по е зи ја „пе ва о 
пи та њи ма ег зи стен ци је из пер спек ти ве са свим лич ног ис ку ства, бе ле же ћи од ре ђе ни 
тре ну так по сто ја ња“.
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О. Х.: Да, то се мо же ре ћи за ту мла да лач ку књи гу пе са ма. Дру га чи је ме ђу тим у тим 
го ди на ма и не мо же да се пи ше осим да се бе ле же са свим лич на ис ку ства. Ето, то је 
по след ња мо ја књи га (на пи са на је 1989) ко ја је иза шла у СФРЈ, с њом се не са мо за ме-
не за вр ши ло до ба мла до сти и не ви но сти.

За мо је мла да лач ке пе сме ре кли су да при па да ју нео ли ри зму, за тим су их свр ста ли 
у ин ти ми стич ку по е зи ју. И то је све ве ро ват но ко рект но, као и Пан ти ће во за па жа ње. 
Са мо што по не кад не знам шта да ра дим с та квим пој мо ви ма, као што су нео ли ри зам 
или ег зи стен ци ја. Не осе ћам да за и ста го во ре о мо јим пе сма ма. Про во ци рам па ра фра-
зи ра ју ћи Ека, али пе сму мо же мо об ја сни ти са мо пе смом са мом.

Ко сто ла њи је не где ре као да су сви ди ја ло зи о жи во ту и смр ти. Ја бих ре као да исто 
ва жи и за пе сме, оне пе ва ју и ис тра жу ју ег зи стен ци ју, а са мим тим и не-ег зи стен ци ју. 
На рав но да су пе сме нај че шће упит ник, фор му лар о про бле ми ма с ко ји ма се ау тор 
кроз сво је лир ско ја су о ча ва. Ме ни се ме ђу тим чи ни да лич но и су бјек тив но те шко 
мо же мо да ели ми ни ше мо из сво јих тек сто ва. Ми слим да је чак и по ку шај де таљ ног 
опи са сте не, не ба или во до па да на кра ју увек ре зул тат лич ног до жи вља ја. Објек ти ван 
по глед не по сто ји. У том сми слу, мо ји пр ви пе снич ки ко ра ци би ли су стан дард ни, ни шта 
из ван оче ки ва ног за јед ног мла дог ли ри ча ра, нео ли ри ча ра, али за што да не, и нео нео-
ли ри ча ра. С вре ме ном се дис тан ца уве ћа ла пре ма том ин тим ном кру гу те ма у мо јим 
пе сма ма и мо жда сам ус пео да учи ним свој по глед на из глед ма ње су бјек тив ним.

Р. Г. П.: Да ли је збир ка пе са ма До зво ла за бо ра вак за пра во љу бав но ус хи ће ње, ра
дост због то плог ле та, сун ца, сва у хе до ни зму? Пре и спи ти ва ње кроз сли ке из де тињ
ства. И да пи та мо: „Ко је уса мље ни ји од пут ни ка што че ка ју“?

О. Х.: На слов те збир ке је, по мом ми шље њу, је ди ни ус пео од свих на сло ва мо јих 
до са да шњих књи га. У том сми слу књи га је за до во љи ла све мо је кри те ри ју ме, чак бих 
не ке од тих пе са ма и да нас ра до пот пи сао. Да, то је ра дост у пе сма ма. Ме ди те ран. Не ко 
вре ме ис тра жи ва ња и ле та са А.

Р. Г. П.: Зре ла и пот пу на књи га пе са ма Пу то ва ти у Ол мо ин спи ри са на је сли ка ма ре
не сан сних сли ка ра и фо то гра фи ја ма Кер те са и Ма је ро ви ца. Из ње про го ва ра пут ник 
XXI ве ка. Да ли се, сло бод но ре че но, мо же го во ри ти о пу то пи сној по е зи ји?

О. Х.: Не, ја је не бих де фи ни сао као пу то пи сну по е зи ју. Пе сме из те збир ке на ста ле 
су углав ном у Фи рен ци, и ре као бих да се мо гу чи та ти као не ка кав ин те лек ту ал ни 
днев ник. Шта ме је та да за ни ма ло, оду ше вља ва ло. Из да на шње пер спек ти ве чи ни ми 
се да по сле Ол ма и ни сам мо гао ни шта ви ше на пи са ти слу же ћи се сти хо ви ма. Из гле да 
да сам био сти гао до не ког лир ског ли ми та. Ис па да да је то нај бо ља, али и по след ња 
збир ка пе са ма.

Р. Г. П.: У књи зи Иза бра не и но ве пе сме из вр ши ли сте се ман тич ке про ме не; а из ба
ци ва њем сти хо ва с ко мен та ри ма уса вр ши ли сте фор му пе сме. Че му то згру ша ва ње и 
угу ши ва ње рас пе ва но сти, го ди на ма ка сни је?

О. Х.: До шао сам до за кључ ка да ма ње мо же би ти ви ше. Од ба ци ти све што је не по-
треб но, као ра ке та ко ја то ком ле та у ва си о ну од ба цу је је дан по је дан део да би лак ше 
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сти гла до ци ља, то ми је би ла иде ја. Ја ко бих во лео да пи шем као во до пад, че сто имам 
по тре бу за та квим на чи ном пи са ња, али ни сам тај тип очи глед но. Имам пре ви ше цен-
зо ра у гла ви, шта ли. Не, ша лу на стра ну, ако раз ми слим, мо жда има не ког ути ца ја 
не мач ке ли ри ке на мо је по след ње пе сме. Ен цен сбер гер, Бен, Це лан, Грин бајн. Пре во-
дио сам их или по ку ша вао да пре во дим, пра вио бе ле шке. Учио.

У ве зи са згру ша ва њем и угу ши ва њем па да ми се на па мет да мно ги сли ка ри с 
вре ме ном, ста ре ћи, сма њу ју ди ја па зон бо ја, као да и они од ба цу ју ба ла сте ко је но си 
мла дост.

Р. Г. П.: Ва ше пе сни штво тра је че тврт ве ка. Да ли се мо же ре ћи да се оно те ме љи 
и из ра ња из ис ку ства, али не ура ња у стро ге тра ди ци о нал не фор ме, ни ти ду бо ко ура
ња у ва шу пе снич ку ге не ра ци ју?

О. Х.: Не знам шта да Вам ка жем. Ни сам о то ме раз ми шљао, ми слим да ме та ква пи-
та ња не где и не за ни ма ју. Ме ни је увек би ло нај ва жни је да пе сма бу де до бра, да функ-
ци о ни ше по не ким мо јим стан дар ди ма. А са да да ли је у трен ду или ни је, да ли при па да 
или не при па да тра ди ци о нал ним фор ма ма или те ма ма, ни ка да ме ни је за ни ма ло. Али 
на кра ју кра је ва, и сло бо дан стих је већ по стао тра ди ци ја. До бро је што у мо јој ге не ра-
ци ји ни ко ни је слич но ме ни пи сао пе сме, би ло би до сад но има ти два или три пе сни ка 
са слич ним те ма ма и слич ним гла сом. Не ки мла ђи пе сни ци мо жда има ју не што од мог 
гла са, не ке сти хо ве, шти мунг, пре по зна вао сам код не ких, али је мо гу ће да сам са мо 
про јек то вао. О то ме ће мо жда не ко дру ги има ти бо љи увид и сли ку.

Р. Г. П.: Је ле на Ко ва че вић: „Фраг мен ти зо ва на лир ска при ча ме лан хо лич ке ин то на
ци је у ко ју је ин те гри са но фор мал нокон струк тив но на че ло сло бод ног сти ха осло бо
ђе ног вер си фи ка циј ских огра ни че ња кон стан та је це ло куп ног по е тич ког ства ра ла штва 
Ота Хор ва та“ (Ле то пис Ма ти це срп ске, сеп тем бар 2016).

О. Х.: Да, та ме лан хо ли ја. То ме је пра ти ло од по чет ка и ми слим да ми је да нас до са-
ди ла. Али зна те шта, не ко вам при ле пи та кву ети ке ту и он да је ву че те чи та вог жи во та, 
иа ко мо жда баш и не од го ва ра у пот пу но сти исти ни. А што се сло бод ног сти ха ти че, 
на рав но. Увек и стал но. Ја на жа лост ри мо ва ње не под но сим, ни сам га под но сио ни у 
основ ној шко ли, иа ко се на ма ђар ском мо же мно го лак ше ри мо ва ти. Ме ни то ни је 
ле жа ло, ни је ми се сви ђа ло и за то је за ме не по е зи ја сло бод ног сти ха би ла от кро ве ње. 
Пр во Сло бо дан Ти шма, а за тим са да већ срп ски кла си ци Ла лић, Па вло вић, Та дић и на 
кра ју по е зи ја бит ге не ра ци је.

Р. Г. П.: Да ли сте пре ста ли да пи ше те по е зи ју и да ли је про за пре ваг ну ла на кан та
ру књи жев но сти?

О. Х.: На кон што је Алек сан дра пре ми ну ла по ку шао сам да на пи шем књи гу пе са ма 
за њу. Као се ћа ње, као над гроб ни спо ме ник. Ни шта ни сам ус пео да ура дим сти хо ви ма 
и он да сам се упу стио у аван ту ру ду гих ре че ни ца, ко је ни су ли ше не ли ри зма, на жа лост, 
ка жем, јер бих во лео да имам дру га чи ју ре че ни цу, али на то ме мо рам још ра ди ти. У 
ве зи с тим ћу се по слу жи ти ме та фо ром. Ка да го ди на ма тр чиш на крат ке ста зе, на сто или 
две ста ме та ра, он да ти је те шко да ис тр чиш ма ра тон, стал но мо раш да се успо ра ваш, 
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да не сприн ту јеш, не го да др жиш дуг ко рак до кра ја. Тре нут но осе ћам да у тој фор ми 
мо гу да се из ра зим, а да ли ће оста ти са мо на про зи, ви де ће мо. Чи ни ми се ап сурд но 
што се оче ку је да пе сник пи ше са мо пе сме, а да је про за не ка ква за бра ње на зо на. За-
ми сли те мо лим Вас ка да би не ко Ми роу пре ба ци вао што је са сли ка ња пре шао на скулп-
ту ру. Ма ло ви ше флек си бил но сти у гла ва ма оних ко ји раз ми шља ју у стрикт ним ка те-
го ри ја ма и зо на ма не би би ло на од мет. 

Р. Г. П.: Ка да сте об ја ви ли Са бо је стао, на књи жев ном по љу то је увр ште но, услов но 
ре че но, у окви ре но ве ствар но сне про зе. Мо же ли се то упо ре ди ти с ау то би о граф ским 
на ра ти вом, по пут Ср ђа на Ва ља ре ви ћа о Ита ли ји?

О. Х.: Са бо је стао је сва ка ко ау то би о граф ска на ра ци ја, ма да ко ја на ра ци ја у су шти-
ни то ни је? Ша лим се, са мо де ли мич но, ов де у Са бу... по сто ји низ до га ђа ја и чи ње ни ца 
ко је сам пре жи вео, ко је је пре жи ве ла А. Ја сам се тру дио да јој на пи шем спо ме ник и 
ве ро вао сам да ће књи га оста ти у не ком ужем кру гу мо јих при ја те ља и по зна ни ка. Мо-
жда је мо гао не ко из ван Но вог Са да да је про чи та, и то ми је би ло са свим у ре ду, па је 
пр во из да ње од три ста при ме ра ка би ло са свим до вољ но, са свим аде кват но мом ср цу. 
Тре ба ло је да та књи га оста не у ти ши ни. Об ја вље на је и ти ме је про цес пи са ња за вр-
шен, при ча је за вр ше на и ја сам је оста вио иза се бе. Та ко сам не ка ко за ми шљао њен 
пут. Сва ка ко не успех. Он ми у су шти ни ни је при јао, па зи те, не фо ли рам се, мо рао сам 
пре че сто да се су о ча вам с про шло шћу, да се се ћам, а же лео сам да пре ста нем да се 
се ћам и жи вим у про шло сти. 

Р. Г. П.: Кроз 34 по гла вља чи та мо ис по вест о гу бит ку во ље не осо бе. Са ми на сло ви 
по гла вља фи гу ри ра ју као за себ на пе сма. А ко жни ко фер? Сим бо лич но, је су ли у ње му, том 
оче вом ста ром ко фе ру, за па ко ва на се ћа ња? Сим бол те жи не?

О. Х.: Са ми на сло ви су у пр вој вер зи ји би ли вр ло про за ич ни. Би ла су ба нал на пи та ња 
на ко је је ју нак од го ва рао. По што ми се то учи ни ло до сад ним и па те тич ним, мо рао сам 
да их оне о би чим, па сам по чео да се слу жим хер ме тич ним је зи ком, над ре ал ним сли-
ка ма и та ко да ље. 

Ко жни ко фер се не ка ко на мет нуо због пр ве сце не пу то ва ња у ино стран ство. И 
он да је остао у тек сту с ју на ком и под ста као ме да до пи шем не ке ства ри ко је се у ствар-
но сти у ве зи с њим ни су де си ле. 

Има те пра во, ко фер је на жа лост по стао пред мет ко ји ви ше бу ди сли ке ра та, бе жа-
ња, на пу шта ња те шког жи во та, не го без бри жног го ди шњег од мо ра. 

Р. Г. П.: „Пре та па ње се ћа ња из пе снич ких збир ки у ро ман и про ме на њи хо вог об ли ко
твор ног из ра за оста вља ути сак не про мен љи во сти све та се ћа ња ко ји и да ље оби та ва 
у за себ ном, па ра лел ном уни вер зу му“, за пи са ла је Је ле на Ко ва че вић (Ле то пис Ма ти це 
срп ске, сеп тем бар 2016). Да ли је то свест о смр ти оца?

О. Х.: По што сам до ста го ди на жи вео с А., не ми нов но је да сам пре у зео не ке мо ти-
ве из сво је по е зи је, би ло да су пе сме на ста ле још док се ни смо по зна ва ли, би ло да су 
на пи са не ка да смо већ би ли за јед но. Оне су сва ка ко би ле део мог жи во та, а овај ро ман 
је не ка кво сво ђе ње ра чу на ју на ка са сво јим пре ђа шњим жи во том.
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А што се смр ти оца ти че, ми слим да се осе ћам у из ве сној ме ри кри вим јер ни сам 
ин си сти рао да по зо ве мо ле ка ра, иа ко се ви де ло по ње му да ни је у фор ми. Ви део сам 
га по сле под не и био је блед, по се део сам ма ло код ње га у ста ну и он да ме је по слао 
ку ћи ре кав ши да му је до бро и да не бри нем. На кон не ко ли ко са ти имао је по след њи 
ин фаркт. Са да знам јер сам чи тао књи ге, та да ни сам ка пи рао шта му се до га ђа. За то је 
ве ро ват но он је дан од мо ти ва у мо јим тек сто ви ма. По сле овог по след њег ро ма на, 
Ноћ на про јек ци ја, ми слим да ви ше не ћу има ти раз ло га да се вра ћам том мо ти ву у сво-
јим бу ду ћим тек сто ви ма, ако их бу де. 

Р. Г. П.: Са бо је стао: „Спо ља из гле да да функ ци о ни шем, али из ну тра сам у ру ше ви
на ма из над ко јих кру же цр не вра не. Ар хе о лог ко ји уза луд по ку ша ва да ре кон стру и ше 
не ста ло цар ство.“ Ви сте за пи са ли да је ово књи га из ле че ња. Да ли је?

О. Х.: У из ве сном сми слу је сте. Да је оста ла не за па же на од ши ре пу бли ке, си гур но 
би то би ла. То ни је књи га ко ју ра до по кла њам, чак је и не спо ми њем, ако ни сам при-
мо ран. Али мо рао сам да је штам пам у фор ми књи ге. Да ни сам, да сам оста вио ру ко пис 
са мо за се бе у не кој од фи о ка или кар тон ских ку ти ја, на ста вио бих да га до пи су јем, 
ис пра вљам, пре жи вља вам, му чим се. Ова ко је све оста ло из ме ђу ко ри ца, у ства ри, 
глав ни на ства ри је оста ла. А ожиљ ке ни сам мо гао да ски нем и оста вим их из ме ђу 
стра ни ца, па су они још увек ту не где у ме ни.

Р. Г. П.: „Хор ват је сво јим про зним пр вен цем на пи сао на о ко чи сто ал ба ха ри јев ску 
књи гу: о не мо гућ но сти пи са ња, о смр ти оца, о пу те ви ма...“, за пи сао је Ми лош Јо цић 
(По ља, ја ну ар –фе бру ар 2015).

О. Х.: Зна те, ја сам у су шти ни ма ло чи тао Ал ба ха ри ја. Ви ше сам чи тао ње го ве пре-
во де. Про чи тао сам два-три ро ма на, не ви ше. А мо ти ви ко је спо ми ње Ми лош Јо цић 
то ли ко су оп шти и то ли ко их че сто мо же мо на ћи и код дру гих ау то ра, да ме ни на па мет 
па да пре Ханд ке или Т. Бер нхард, не го Ал ба ха ри. Ви ди те, то је мо ја пер спек ти ва јер 
бо ље по зна јем књи жев ност не мач ког под руч ја, с об зи ром на то да сам гер ма ни ста. У 
том сми слу, обо ји ца смо у пра ву. 

По што је Ал ба ха ри ипак не на дје бив мај стор про зе, био и остао, ја сам по ла скан 
ком пли мен том Ми ло ша Јо ци ћа, узми мо да је ком пли мент, али ми слим да ни сам мо гао 
ни шта дру го не го да се ухва тим уко штац с нај те жим и нај при сут ни јим про бле ми ма 
ко ји су ме окру жи ва ли: не мо гућ ност пи са ња, не на ла же ње од го ва ра ју ћег из ра за, смрт 
нај дра жих, пу те ви и стран пу ти це, и ти ме ста нем на већ озна че не ста зе Ал ба ха ри ја.

Р. Г. П.: Мар ко Бо гу но вић (Траг, мај 2016): „Ото Хор ват се, као мо жда и нај де ло твор
ни ји ау тор у по љу ек фра зе у књи жев но сти на пи са ној на на шим је зи ци ма, еле гант но 
укла па у бо га ти му зеј ре чи свет ске књи жев но сти.“ Зна чи, у де ли ма са вре ме не умет но
сти на ла зи мо пе сме ин спи ри са не де ли ма ви зу ел не умет но сти. Ко ли ко у Ва шој по е зи ји 
има ових те ма та, ви зу ел них умет но сти, на при мер, од ре не сан сних сли ка ра па на да ље?

О. Х.: Мо жда гре шим, али пе сме пре ма фо то гра фи ја ма или сли ка ма је су мо је нај-
бо ље пе сме. Ево, да пре ци зи рам, ме ни су оне нај дра же. Ек фра за је из у зет но за ни мљив 
по сту пак у књи жев но сти. Са ку пљао сам члан ке и књи ге о њој јер сам се за но сио да 
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ћу на пра ви ти не ки на уч ни рад, али вре ме на за то ни ка да ни сам имао, на жа лост. За 
ме не је не ве ро ва тан мо ме нат ка да се пе сма оса мо ста ли, у сми слу да по ста не не што 
дру го, иа ко смо са мо опи са ли, не и ту ма чи ли и об ја шња ва ли или до ча ра ва ли зна че ња 
умет нич ког де ла из ви зу ел не умет но сти. Пр во је пе сма иден тич на, на из глед иден тич-
на, опи са ном ли ков ном де лу, да би се за тим уда љи ла од ње га и по ста ла не што ви ше. 
Не знам да ли сам ус пео да об ја сним сво ју фа сци на ци ју ек фра зом. Али сва ко мо же да 
по ку ша да до жи ви слич но. До вољ но је ода бра ти оми ље ну фот ку или сли ку и опи са ти 
шта ви ди мо на њој и та ко да ље.

Р. Г. П.: Шта мо же те ре ћи о уса мље но сти пу то ва ња и де пре сив ној бес крај но сти, о 
пра зним пе ро ни ма.

О. Х.: Те сли ке ево ци ра ју не ко про шло вре ме, не ки лош пе ри од. Не ку из гу бље ност. 
Тре ба ло ми је до ста вре ме на да се скоц кам да не ма по врат ка. Не во лим да раз ми шљам 
о то ме. О же ле знич ким ста ни ца ма у Не мач кој, Ау стри ји и Ма ђар ској. Док сам по ха ђао 
фа кул тет у Ер лан ге ну, баш сам че сто пу то вао во зом. И по зна вао сам или пре по зна вао 
из ви ђе ња мно ге љу де на ра зним же ле знич ким ста ни ца ма. Био сам део не ка кве про-
ши ре не по ро ди це у не пре ста ном по кре ту. По ред не ких лич них се ћа ња, Ва ше пи та ње 
ми је у па мет при зва ло и про зу Кра сна хор ка и ја. Та ма, хлад но ћа, ве тар. Све тло ко је се 
гу би. То ме је пра ти ло на тим пу то ва њи ма.

Р. Г. П.: При ли ком до би ја ња На гра де „Би ља на Јо ва но вић“ го во ри ли сте о то ме ка ко 
тре ба пи са ти, оштро, не у мо љи во и не за у ста вљи во, ка ко је сâм жи вот не у мо љив и 
не за у ста вљив. Да ли то зна чи да у пи са њу ви ди те јед ну од по след њих шан си да се бе
сми слу да не ка кав сми сао?

О. Х.: Ах, да нас из гле да да баш мо рам да де кон стру и шем све сво је не ка да шње из-
ја ве, да их опо врг нем. Али гле да ју ћи у кон тек сту ро ма на Са бо је стао, све што сам та да 
ре као сто ји још увек. Да ти бе сми слу сми сао је ди но је мо гу ће кроз умет ност, у њој 
по сто ји мо ме нат не ка кве ра до сти, све тло сти, трач ка на де у сми сао. Да се ра ди о са мо-
за ва ра ва њу, не мо ра мо гла сно да ка же мо. Али на ста ви ћу у кон тек сту Са ба...: умет ност 
ви ше раз го ва ра с бо жан ским не го што то мо гу све ре ли ги о зне гла ве ши не. Јер умет ност 
на ста је у бо жан ском тре нут ку. Или га имаш – че сто или рет ко, ни је ва жно – или га не-
маш. И ако не по се ду јеш тај мо ме нат бо жан ског у се би, ако те он не го ни да ства раш 
умет ност, он да ти све кре а тив не шко ле овог све та не мо гу по мо ћи. Не ћеш по ста ти 
умет ник. 

Р. Г. П.: „Те ме љи се са мо на ње го вом уве ре њу и на ње го вом крат ком ис ку ству, на ста
вио би. Ни је нај ва жни је да ли ће књи га до спе ти у би бли о те ку, од но сно да ли ће би ти 
чи та на, не го да ли је ау тор за до во љан њо ме... Де ло је ус пе ло са мо он да ако је ус по ста
вље на из гу бље на хар мо ни ја све та, а све оста ло је са мо су је та.“

О. Х.: Зна те, ве ру јем да сва ко ко ства ра, од но сно ве ћи на оних ко ји су умет ни ци, 
зна ка да је на сли као, ис кле сао, на пи сао, ком по но вао не што до бро, а ка да не. Ми слим, 
ка да од ба ци мо свој его, сво је жуд ње и же ље и по гле да мо искре но на де ло ко је смо 
ство ри ли, зна мо ја ко до бро ре зул тат. И ако нас тај ре зул тат ис пу ња ва, ако смо да ли 
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мак си мум из се бе и пре не ли у то де ло, ако смо до жи ве ли ка тар зу и мен тал ни ор га зам 
и не ви ђе ну сре ћу, он да смо до при не ли хар мо ни ји све та јер смо и са ми по ста ли део ње. 

Р. Г. П.: При па да те оној гру пи пи са ца ко ји сво ја де ла пи шу на осно ву соп стве ног иску
ства. А то ни је ла ко?

О. Х.: До са да сам увек цр пао те ме из свог жи во та, а њих је би ло ма ло. Свој жи вот сма-
трам ина че при лич но до сад ним. Ни ка квих ту аван ту ра не ма, ни ка квих не ве ро ват них 
пу то ва ња, ни ка квих от кри ва ња. Сво је нај ве ће аван ту ре до жи вља вао сам мен тал но, 
са ња ју ћи на ја ви. 

Соп стве но ис ку ство је за по че так до бро, ту увек има ма те ри ја ла, чак и у ова квом 
ба нал ном жи во ту као што је мој, али ни је до вољ но за да ље у књи жев но сти. Фа зон 
ле жи у на до град њи, а ја ни сам си гу ран да из то га умем да ура дим не што ви ше.

Ро ма ном Ноћ на про јек ци ја ве ру јем да сам за вр шио с по ро дич ним те ма ма и мо ти ви-
ма. Да сам за тво рио круг с тек сто ви ма на осно ву соп стве ног ис ку ства. Ви де ће мо, ако 
бу дем на пи сао нов ро ман, да ли сам био у пра ву или сам се за ва ра вао.

Р. Г. П.: „Као Це ла но ви љу бав ни ци је књи га од два на ест крат ких при ча ко је ана ли
зи ра ју си ту а ци је, тре нут ке, осе ћа ња, збу ње ност, на пе тост, за пи та ност, про ме не, 
се ћа ња и жи во те... Ове при че се на сла ња ју на бо га ту тра ди ци ју европ ске књи жев но сти, 
од Бер нхар да до Це ла на, али са др же и по себ ну стил ску је дин стве ност, из бру шен из раз, 
ин три гант ност и емо тив ност ко ји су од ли ко ва ли ра ни ја пи шче ва де ла, би ло да је у 
пи та њу ро ман... то је за пис јед ног вре ме на и про сто ра ко јим се ау тор и чи та о ци за
јед но кре ћу“ (По ли ти ка, 29. ок то бар 2016).

О. Х.: Пе сме сам нај че шће пи сао у тзв. fu ror po e ti cus ста њу, а и про зним тек сто ви ма 
на жа лост не умем дру га чи је да при сту пим. Да бих пи сао и при че, мо рам да го рим из-
ну тра, мо рам да бу дем у тој при чи, у тој сли ци и да сла жем ре чи пре ма рит му ко ји ми 
се чи ни нај а де кват ни јим, ко ји ми је прак тич но до зво љен. 

Та кав при ступ пи са њу у по е зи ји не иза зи ва про бле ме јер су мо је пе сме углав ном 
крат ке, док код про зних тек сто ва због ду жи не по сто је мо мен ти за мо ра и пра зни не. 
По не кад ми тре ба до ста вре ме на да уђем у текст, да се вра тим у ва тру. За то ми је по-
треб но мно го ви ше вре ме на да за вр шим про зу. Као што сам спо ме нуо, за у ста вио сам 
се на бро ју од два на ест при ча, за дру ге ни сам имао енер ги је.

Р. Г. П.: Спо ми ње те у ис тој књи зи и Иштва на До мон ко ша, те Ју ди ту Шал го.

О. Х.: Обо је су би ли ва жни пе сни ци у јед ном пе ри о ду мог са зре ва ња. А Ју ди ту сам 
и по зна вао из књи жа ре „Но лит“. Ме ни је би ло фа сци нант но да мо гу тек та ко да одем 
у књи жа ру и ви дим ту же ну ко ја је ве ли ка спи са те љи ца. Ми слим да се ни кад зва нич но 
ни смо упо зна ли, ја сам био тек кли нац. До мон ко ша ни ка да ни сам срео, ни сам га ви део 
ужи во. Али сам слу шао анег до те о ње му. И на рав но чи тао ње го ву по е зи ју и оду ше-
вља вао се као ни кад. Ве ли ки пе сник. И он и Ју ди та има ли су не што по себ но за ме не, 
не ки бунт, не ку сме лост да на дру га чи ји на чин при сту пе пе сма ма. По ред њих мо рам 
још да спо ме нем Сло бо да на Ти шму и Ми ро сла ва Ман ди ћа. Ти шми на по е зи ја, она из 
ше зде се тих и ра них се дам де се тих, би ла ме је за ча ра ла ка да сам био гим на зи ја лац. 
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Ме се ци ма ни сам мо гао да до ђем се би од тих сли ка и ре чи. А Ман дић је та ко ђе тих 
го ди на био ме ни ва жан пе сник, али и као при ја тељ, учи тељ. Би ло би уо ста лом ја ко 
за ни мљи во ка да би се на пра вио не ки скуп о ње му. Има нас пе сни ка и пи са ца ко ји смо 
се дру жи ли с њим и на у чи ли мно го о умет но сти.

Р. Г. П.: „У су шти ни, та ње го ва ства ра лач ка кри за, па у за и пра зни на по че ла је још 
мно го ра ни је“, од Це ла но вих љу бав ни ка, а да Вас упи та мо ка ко са вла да те кри зу не/пи
са ња?

О. Х.: Не пи са ти је за ме не ве ли ка фру стра ци ја. Нај ве ћа мо гу ћа фру стра ци ја. То је 
као да не ди шем, као да не жи вим. Без зе за ња. Мо гу не ко ли ко да на да не пи шем, али 
раз ми шљам о ре че ни ца ма. И већ то ми је по не кад спас. 

На па у зу или бло ка ду код ме не су ути ца ли нај ви ше спољ ни фак то ри – не за по сле-
ност, де кин ти ра ност, ег зи стен ци јал ни стрес.

Р. Г. П.: По сво јој струк ту ри, а пре све га по оном што чи та лац на сле ђу је, а ниг де се 
у при чи не го во ри је „Фраг мент I“ о атен та ту на кра ља Алек сан дра Пр вог Ка ра ђор ђе
ви ћа у Мар се љу. Да ли је то, за пра во, исто риј ска при ча, са мо ти ви ма лич ног, кад је реч 
о Ва шем оцу?

О. Х.: Тре ба ло је да тај фраг мент бу де у ро ма ну о оцу, у не кој пра пра вер зи ји Ноћ не 
про јек ци је, за ко ју та да ни сам знао да ће би ти ова ква. 

По ред исто риј ске ва жно сти, осим срп ске ту је и филм ска исто ри ја, а по сто ји и мо-
ме нат лич не исто ри је. Мој отац је на и ме твр дио да је до био име по кра љу Алек сан дру. 
Е, сад, ње го во кр ште но име би ло је Шан дор, али се он пот пи си вао као Алек сан дар. 
До вољ но је ово ли ко. 

Ме ни је због то га био ва жан тај до ку мен та рац. Та мо уми ре отац јед не на ци је, све-
до ци смо то га, и ја сам по ве зао ње го ву смрт са смр ћу свог оца, да му или да им одам 
по шту кроз крат ку при чу. 

Р. Г. П.: Оп шти ути сак на кон чи та ња Ва ше књи ге при ча је сте да не до ми ни ра те
мат ска ујед на че ност. Све су ра зно ли ке, дру га чи је, а и са ми сте ре кли у јед ном ин тер вјуу 
да вам је то би ла и кон цеп ци ја. Осим иро ни је и са мо и ро ни је, пре и спи ти ва ња и сум ње 
(По ли ти ка, 17. XII 2016, Ср ђан Те шин, ин тер вју).

О. Х.: По сто ји ипак јед на те мат ска ујед на че ност, а она ле жи у не у јед на че но сти. 
Па зи те, то је био мој про је кат. Сва ка при ча је мо ра ла да има дру га чи ју те му, дру га чи ји 
тон. То је би ла игра и ис про ба ва ње сна га. Ја сам се из у зет но до бро за ба вљао пи шу ћи 
те при че, спи сак при ча ко ји сам имао пред со бом био је не што ду жи, имао сам још 
ски ца за пет-шест, ако се не ва рам, али на кра ју сам се за у ста вио на тих два на ест. У 
ме ђу вре ме ну сам из гу био жар и за до вољ ство. До са ди ло ми је. А ве ру јем да би се то 
и ви де ло на при ча ма ко је бих пи сао у том не кре а тив ном ста њу.

Апро по ове књи ге, не тре ба за бо ра ви ти и мо ју же љу да на пра вим јед ну ја сну це-
зу ру пре ма ро ма ну Са бо је стао. С књи гом крат ке про зе хтео сам да не бу дем ви ше 
онај ко ји је на пи сао Са ба..., не го не што дру го, сле де ће. Са бо... ме је нер ви рао, те рао 
ме је да оста нем у не кој про шло сти из ко је сам не пре ста но хтео да по бег нем. 
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Р. Г. П.: Рил ке, уме сто са ве та мла дом пи сцу, го во рио је: „За ро ни те у се бе. Ис пи тај те 
раз лог због ког пи ше те, про ве ри те да ли у нај у да ље ни јем де лу ва шег ср ца по сто ји ње гов 
ко рен, при знај те се би да ли би сте умр ли ако би вам за бра ни ли да пи ше те.“ Ка кви би 
би ли Ва ши од го во ри?

 О. Х.: Рил ке о ва Пи сма мла дом пе сни ку, Гра фо со во из да ње, имам га и дан-да нас код 
ке ве, књи га с пре по зна тљи вим ко ри ца ма у цр ној и цр ве ној бо ји, оста ви ла је сна жан 
ути сак на ме не у ка сном пу бер те ту. И ми слим да је овај ци тат мој кре до од та да. Пре-
по знао сам се у ње му и још увек га мо гу ви де ти на сво јој за ста ви. У сми слу да ми је 
пи са ње нај ва жни ја ствар у жи во ту. То ми се по твр ди ло то ком свих ових го ди на. Ка да 
пи шем – је сам, ка да не пи шем – ни сам. 

Р. Г. П.: Ва ши пи сци су, по ред оста лих: Бу ца ти, Бер нхард, Џ. М. Ку ци?

О. Х.: Овој тро ји ци мо рам до да ти и че твр тог пи сца, ко ји је на на шим про сто ри ма 
остао до да нас ско ро не по знат јер ни је пре во ђен, ако се из у зме је дан пре вод Алек-
сан дра Ти шме. Ра ди се о ма ђар ском пи сцу Ми кло шу Ме се ју. Имам бу квал но све књи ге 
ове че тво ри це пи са ца. Што зна чи да су ми ве о ма ва жни. Сва ки на свој на чин. А Бу ца ти 
и Бер нхард (по ред Ка не ти ја) би ли су ми ис пит на пи та ња на за вр шном ис пи ту на Уни-
вер зи те ту Фри дрих-Алек сан дер у Ер лан ге ну па сам за и ста мо рао да их по зна јем до 
сит них де та ља. За вр шни ис пит (за ди пло му ma gi ster atri um) био је до ста не фор ма лан, 
се део сам за окру глим сто лом са три про фе со ра ко ји су ме ре ше та ли пи та њи ма. Љу-
ба зно и еле гант но су ми по ста вља ли те шка пи та ња, као да је нор мал но да знам од го-
вор на њих, што је сте би ло та ко, али ми је то био нај те жи ис пит за све вре ме шко ло-
ва ња. Ка не ти ја, упр кос све му, ни сам за во лео. 

Ме сеј Ми кош ме и дан-да нас оду ше вља ва. Док сам сту ди рао Хун га ро ло ги ју у Но вом 
Са ду, на ње га ми је скре ну ла па жњу про фе сор ка Бе а та Том ка, као и на Ђер ђа Пе три ја. 
Да ла ми је њи хо ве књи ге, али та да ни је дан од њих ни је оста вио ути сак на ме не. Био 
сам не зрео за њи хо ву по е зи ју, шта ли. Јер не ко ли ко го ди на ка сни је, ка да сам их по но во 
узео у ру ке, био сам оп чи њен. Не ке Пе три је ве пе сме сам пре вео и об ја вио у пе ри оди-
ци, пре не ко ли ко го ди на на пра вио сам је дан ан то ло гиј ски из бор из ње го ве по е зи је, 
као што је то био слу чај с Ен цен сбер го вим пе сма ма, али ми је још у фи о ци. Тре ба ло 
би да се по но во при хва тим ње го вих пе са ма, али ме не ка ко мр зи. Ви де ће мо да ли ћу 
ус пе ти да се бе на те рам да фи ни ши рам књи гу. Ме се ја сам чи тао и чи там пе ри о дич но. 
Ка да се за си тим дру гих пи са ца, он ми је нај си гур ни је за до вољ ство.

Исто је и с Ку ци јем, ма да ње го ву три ло ги ју с Ису сом не убра јам у оми ље не књи ге. 
У ства ри, не убра јам их ни у шта. На жа лост. При па дам оној гру пи ње го вих обо жа ва-
ла ца ко ји спо ме ну те књи ге не ка пи ра ју.

По ред њих тре ба да спо ме нем за ме не пре суд не пи сце и књи ге: Да ни ло Киш, Сло-
бо дан Ти шма, Ја нош Пи лин ски, Ен цен сбер гер, Макс Фриш, Делиловo Под зе мље и не ки 
ро ма ни Ан то ни ја Ло боа Ан ту не ша. Они су мој свет.

Р. Г. П.: Ра ди те од 8 до 17 са ти кан це ла риј ски по сао? Па и по ро дич не оба ве зе?

О. Х.: Рад но вре ме од 8 до 17 у кан це ла ри ји под ра зу ме ва још нај ма ње два са та или 
сат и по пу то ва ња до рад ног ме ста и на зад. Ако се то ме до да ју по ро дич не оба ве зе, 
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од но сно за до вољ ство по ро дич них оба ве за око ма лог де те та, он да се баш и не ма мно-
го вре ме на за умет ност. Мо ји са ти ре зер ви са ни за пи са ње су од 21, али нај че шће од 
22 до по но ћи. То је че сто је ди ни из вор фру стра ци је: не ма ње вре ме на за пи са ње. Прет-
по ста вљам да по сто је умет ни ци ко ји има ју вре ме на на пре тек да ра де на сво јим про-
јек ти ма. Мо жда је то ствар сре ће, мо жда ку ра жно сти. Ја углав ном ни сам имао пе тљу 
да жи вим од пи са ња, па не тре ба да се жа лим. Са мо кон ста ту јем фру стра ци ју. Због то га 
мо рам би ти скон цен три сан у тих сат-два вре ме на сва ке ве че ри то ком рад не сед ми це. 
Ви кен ди ми пру жа ју пре дах, али ни они ми ни су до вољ ни за све што же лим да на пи шем 
или про чи там.

Р. Г. П.: Ни сте на јав ним мре жа ма, за што?

О. Х.: Не ки мо ји по зна ни ци на го ва ра ли су ме да отво рим Феј сбук стра ни цу, да имам 
Ин ста грам, да је то ва жно за мо је књи ге, ка ри је ру, ви дљи вост, али ме ни је то ком пли-
ко ва но. Вре мен ски не мо гу да по стиг нем ни оно нај ва жни је за се бе, да пи шем или 
чи там ко ли ко ми је по треб но да бу дем за до во љан, па због то га за и ста не ћу да се ба вим 
јав ним мре жа ма. А не ви дим ни свр ху. Ја пи шем књи ге, раз ми шљам о књи га ма. Же лим 
да ко му ни ци рам пу тем њих. 

Са мо пре зен та ци ја и ре кла ма на дру штве ним мре жа ма ме не ин те ре су ју, а и вре-
ме на имам увек ма ло за су штин ске ства ри. 

Иа ко ми не до ста ју мо ји но во сад ски при ја те љи, ви ше во лим да их по зо вем те ле фо-
ном не го да сам на ка чен на њи хо ве Феј сбук стра ни це.

Р. Г. П.: Ко ли ко сам чу ла, не во ли те да да је те ин тер вјуе.

О. Х.: Мо рам са жа ље њем да кон ста ту јем да ме ин тер вјуи иза зи ва ју да бу дем бо љи 
и па мет ни ји не го што је сам за пра во. Не хо ти це се кон стру и ше сли ка о се би ко ја не 
од го ва ра баш исти ни. То ме нер ви ра, хтео – не хтео за у зи мам не ку по зу ко ја ми ни је 
при род на.

Не ка ко ми се чи ни да ин тер вјуи не ма ју мно го ве зе с оним ау то ром ко ји је на пи сао 
књи ге. Као да по сто ји рас цеп из ме ђу ау то ра док пи ше и ау то ра док од го ва ра на пи та-
ња. Ме ни је бли жи и дра жи онај ко ји се ди у со би и пи ше, ра ди на сво јим ре че ни ца ма, 
пу шта да га но се при че и ор ка ни. 

За јеб је да ти пр ви ин тер вју, он да је го то во. Не мо жеш да се по ву чеш, као ка да ни си 
дао ни је дан. 

Р. Г. П.: Нај но ви ји ро ман, Ноћ на про јек ци ја, по све ћен је Ми ке леФе де ри ку, пре свих. 
На кра ју ро ма на та ко ђе спо ми ње те осо бе ко је су Вам би ле бли ске у вре ме ну док сте 
пи са ли, па, по ред оста лих, и Бо ру Ада ше ви ћа. Да ли су они, на не ки на чин, би ли „са у че
сни ци“ у ства ра њу ро ма на?

О. Х.: Ми ке ле-Фе де ри ко је мој син и учи ни ло ми се згод но да му по све тим књи гу 
не ка кве по тра ге, не ка кве мла до сти ко ју ће мо жда јед ног да на пре по зна ти у бле дим 
цр та ма, али пре по зна ти. 

Бо ра Ада ше вић је био мој из у зе тан са го вор ник. На жа лост, пре ми нуо је из не на да и 
то је за све нас оста ла ве ли ка тра ге ди ја. Ма ло је оних ко ји зна ју да је Бо ра пр ви про чи тао 
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не ко ли ко фраг ме на та мог пр вог ро ма на, ка да су ти фраг мен ти ле жа ли као ср ча с ко јом 
ни сам знао шта да ура дим и ка да сам ба цао на па пир све што ми је па да ло на па мет. 
Ње го во охра бре ње да ра дим да ље на Са бу (ко ји се та да још звао Hor vath) за ме не је 
у том тре нут ку би ло ва жно јер сам се осе ћао као да сам од се чен од све та. Пи ши, чо-
ве че – на пи сао ми је у имеј лу. Има ли смо ис кре ну и до бру пре пи ску и у том сми слу и 
он је био мој са го вор ник док сам ком по но вао свој но ви ро ман чи ју је пра пра вер зи ју 
имао при ли ку да про чи та.

На кра ју сво јих про зних књи га оста вљам не ке ин ди ка ци је ко ми је био ва жан, ко је 
књи ге, ко ја му зи ка. То, на мо је раз о ча ра ње, ни је иза зва ло ни ка кав од јек код оних који 
су пи са ли при ка зе о њи ма.

О ди рект ном са у че сни штву не ми слим да се мо же го во ри ти, али о ин ди рект ном у 
сва ком слу ча ју. Јер ни сам за тво рен у ку лу из ко је не из ла зим док пи шем сво је тек сто ве. 

Р. Г. П.: Јед но не дељ ни бо ра вак Ва шег ју на ка од ви ја се у Но вом Са ду, у ко ји сти же из 
Фи рен це. Већ од ае ро дро ма, с так си стом, на го ве ште не су там не сли ке ђу бри шта ко
је се на ла зе на пу ту ка ку ћи. Да ли је на зна че ни ју нак ја сно знао шта же ли да про на ђе у 
свом не ка да шњем ме сту жи вље ња?

О. Х.: Он је тра жио исти ну. Да ли је по сто ја ла или ни је де ди на фа бри ка со де је сте 
пр ва бо би ца у гро зду по тра га ко је чи не овај ро ман. Пре пу сти ти се то ку ро ма на је у 
овом слу ча ју за ме не би ло ко ри сно јер су се не ка пи та ња ство ри ла и на до ве за ла на 
оста ла. Као ре ци мо оче ва фи о ка с ду плим дном и фо то гра фи је ор ги је или ор ги ја у њој.

Р. Г. П.: „У јед ном тре нут ку у Фи рен ци, док сам се спре мао на пут, па ло ми је на па
мет ка ко је мо гу ће да сам као у не ка квом ба нал ном и про вид ном кри ми ћу ја сâм пред мет 
сво је по тра ге и да мо жда не би тре ба ло да се са мо за ва ра вам ни ка квим пи та њи ма у 
ве зи са сво јом по ро ди цом.“ Да ли је то ујед но и по тра га за иден ти те том и су о ча ва ње 
с про шло шћу?

О. Х.: Сла жем се. Овај текст је по ку шај да се опи ше иден ти тет или је дан део иден-
ти те та ко ји сам по нео из Но вог Са да. Иден ти тет као про жи вље не го ди не и као из ми-
шље ни до га ђа ји, аван ту ре. Али и иден ти тет ко ји сам овим тек стом и све сно на пра вио, 
јер то ни је мој иден ти тет, не го мог ју на ка. 

Р. Г. П.: За те чен у свом гра ду, у Но вом Са ду, у ко ји је сти гао из Фи рен це, где го ди на ма 
бо ра ви, ју нак се за пи тао: „Или ни сам мо гао се би да при знам да ов де ви ше не при па дам 
ни фи зич ки?“

О. Х.: Зна те, то је сте јед на ба нал на ре че ни ца, али из соп стве ног ис ку ства знам да 
су та кве ства ри ипак бол не. Ја сам пре у ве ли чао тра ге ди ју не при па да ња гра ду у ком 
сам од ра стао, али не ке исти не ипак има у то ме. Ми слим, не ми нов но је да се де ша ва ју 
раз ве зи ва ња и по нов на ве зи ва ња за не ке ге о граф ске тач ке. Та ко ђе из ис ку ства знам 
да тре ба на у чи ти да се жи ви с не при па да њем и ужи ва ти и у дис тан ца ма ко је се с вре-
ме ном де се и ко је по не кад и не ста ну. 

Р. Г. П.: Да ли је Ва ма би ло ја сно о че му ће би ти Ваш ро ман на кра ју кра је ва?



156

О. Х.: У су шти ни ни је. Мо ја дру га ри ца из гим на зи је, Сан дра Ур бан, ко ја је ујед но и 
мо ја лек тор ка, и мој друг, Ду шко Ву ка ди но вић, из гим на зиј ског раз ре да, ре кли су ми 
ско ро иден тич ну ре че ни цу на кон што су про чи та ли ру ко пис: Ово је ро ман о хлад ним 
да ни ма. Ка да сам на кон раз го во ра с њи ма сео, узео ру ко пис, сло жио коц ки це, схва тио 
сам да су у пра ву. Све је ишло ка то ме. И ре до след по гла вља у су шти ни ни је би тан. 
Ре зул тат би увек био исти. Та исто риј ска чи ње ни ца, тај мон стру о зни ма са кр Ср ба и 
Је вре ја од стра не ма ђар ских фа ши ста и те ка ко је оста вио тра га (да ли ви дљи вог или 
не, ни је бит но) на ге не ра ци је по сле Дру гог свет ског ра та. А дру га чи је и не мо же због 
те жи не зло чи на. 

Р. Г. П.: За ни мљи во је да су у књи зи стра ни це ко је су по све ће не мр твој се стри („Ро
ђе на сам мр тва па се мо же ре ћи да се ни сам ни ро ди ла“) штам па не све тли јом бо јом. 
Ода кле вам та, ипак, не сва ки да шња, ори ги нал на иде ја?

О. Х.: По што не ро ђе на се стра ју на ка го во ри из лим ба, мо рао сам на дру га чи ји на-
чин да обе ле жим ње не мо но ло ге. Из о ста вио сам ин тер пунк ци ју, али то ми ни је би ло 
до вољ но. 

По ку шао сам да њен го вор озна чим кур зи вом, али ми се ни је до па ло. Он да ми је 
па ло на па мет да се њен го вор не чу је као го вор жи вих, да је он тих, је два чу јан. И он да 
сам то при ме нио и на бо ју сло ва. Она су у пр во бит ној вер зи ји би ла мно го бле ђа, је два 
чи тљи ва. Са да ми слим да је тре ба ло да ти де ло ви тек ста ипак оста ну та кви, ни је тре-
ба ло да по пу стим убе ђи ва њу пред штам пу да се у књи зи не ће ни шта ви де ти.

Р. Г. П.: На јед ном ме сту ваш ју нак кон ста ту је: „Ка да већ о дру ги ма не мо гу да при чам, 
мо жда мо гу о се би? Тач но и пре ци зно?“

О. Х.: Ја бих ту ре че ни цу узео с ве ли ком ре зер вом. Не пи та се без раз ло га ју нак да 
ли мо же да при ча о се би на тај на чин. Он као да зна да то баш и ни је мо гу ће. Ка ко би ти 
та чан и пре ци зан у све ту ко ји он не до жи вља ва та квим? Он се на ла зи пред за дат ком 
ко ји ни је мо гу ће ис пу ни ти. Не си гур ност, ка кву сва ко но си у се би пре ма до га ђа ји ма из 
соп стве ног жи во та, ов де је по ја ча на не си гур но шћу и не мо гућ но шћу да се о жи во ти ма 
ње го ве по ро ди це на пра ви чи ста фо то гра фи ја. 

Ако по сто је мо мен ти у мом ро ма ну ко ји су ау то би о граф ског ка рак те ра, ја сам се 
тру дио да их учи ним ско ро не пре по зна тљи вим. Да их кон та ми ни рам ма штом, пре те-
ри ва њем или из о ста вља њем.

Р. Г. П.: Би ти дру га чи ји, би ти обе ле жен, као што је отац са сво јом гр бом, или мај ка 
са кра ћом но гом, те рет је ко ји се но си до кра ја жи во та.

О. Х.: Фи зич ке ма не ро ди те ља ју на ка су ме та фо ра за би ва ње дру га чи јим. У слу ча-
ју ју на ка ро ма на у пи та њу је ма њин ска при пад ност ко ја их чи ни дру га чи јим. Да се не 
бих уплео не по треб но у не ке опа сне па у ко ве мре же, од лу чио сам да ју нак и сам има 
не ка кав фи зич ки де фект, од но сно ми сли да га има. Ни је до кра ја си гу ран. Био је у вој-
сци, да кле ни је мо гу ће да има кра ћу но гу, али он ве ру је да је има, јер то је део ње го вог 
на сле ђе ног иден ти те та.
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Р. Г. П.: На кра ју књи ге мај ка го во ри, уо чи ње го вог по врат ка у Фи рен цу: „Или на ста ви 
да нас са њаш, или нас за бо ра ви.“

О. Х.: Ту ре че ни цу ве ро ват но не из го ва ра мај ка за и ста, не го је ју нак за ми шља, јер 
је то је ди но што му пре о ста је по што ни је ус пео да са зна све о сво јој по ро ди ци, ка ко 
је ве ро вао да је мо гу ће. Ста вљен је пред ди ле му – или да са ња, а у сно ви ма су све ком-
би на ци је исти ни те јер су део ло ги ке сна, или да за бо ра ви и на тај на чин да се осло бо ди 
те ре та про шло сти.


