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РЕД ВОЖЊЕ

Ја сна Ша мић и Ни на Жи ван че вић

РО МАН ЗА СВЕ УНЕ СРЕ ЋЕ НЕ
Већ да ни ма чи там по е зи ју и про зу Ја сне Ша мић и у про це су чи та ња от кри вам да ми 

ње но де ло пру жа из ве сно олак ша ње: све оно што сам на ме ра ва ла да на пи шем о дру-
штве но-исто риј ским до га ђа ји ма, да не ка жем тра ге ди ја ма и по ре ме ћа ји ма у не ка да-
шњем ју го сло вен ском дру штву с кра ја два де се тог и у но вим ре пу бли ка ма два де сет и 
пр вог ве ка, ис кр са ва ми у ње ној на да све пре ци зној и ви спре ној про зи. Ша ми ће ва (у 
уло зи Го го ље вог Боп чин ског) осло ба ђа ме као сво ју по се стри му и са дру га у пи са њу 
те шке ду жно сти да по нов но ис пи су јем ду ге стра ни це на ших ко лек тив них жи во то пи са, 
пру жа ју ћи по моћ ме ни – ау тор ки (у уло зи Доп чин ског). Реч је пре све га о ње ном ро ма-
ну-ре ци Де ве ти вал у ко ји ско чиш, ко ји те као и сва ка ре ка по не се са со бом, не ки се у 
ње му уто пе, не ки из бег ну бр за ке и ис пли ва ју срећ но на оба лу, за у век из ме ње ни са др-
жи ном ро ма на. У спон та ном раз го во ру о пи са њу и књи жев но сти, као и о окол но сти ма 
под ко ји ма се књи жев не ак тив но сти од ви ја ју, раз го ва ра мо у Па ри зу, у епо хи ко јом ца-
ру је епи де ми ја ко ви да и људ ски жи вот опет ни је на це ни.

Ни на Жи ван че вић: На по чет ку ро ма на ко ји је за ме не тво је нај ва жни је де ло (до-
бро ћуд ни је, ма ње љу то у од но су на оста ла), ти на сло вља ваш пр во по гла вље „Три Же не 
и јед но ду го сто ље ће“. Да ли је ово „жен ски ро ман“ и ко ли ко се твој ро ман упи су је у сту-
ди је фе ми ни стич ког пи сма?

Ја сна Ша мић: Пр во, ни сам би ла свје сна да је то дје ло ма ње „љу то“ од оста лих мо-
јих дје ла. Ја бих ре кла да је вје ро ват но сло же ни је од оста лих, у ко ји ма сам као и у 
овом, има ла на мје ру да де нун ци рам не прав ду, зло чин, да ста нем на стра ну на па ће них 
и не ви них, да по ка жем да се по сље ди це зло чи на про те жу сто ље ћи ма на бу ду ће ге-
не ра ци је. То је би ла мо ја же ља, да ли сам успје ла, то је дру го пи та ње. 

А по том сам же ље ла пре ко раз ли чи тих и слич них суд би на не ко ли ко же на да по-
ка жем и тра ге ди ју јед ног чо вје ка, а он да и ци је ле јед не по ро ди це, ко ја је жр тва ре волу-
ци ја и ра то ва ко ји су се де ша ва ли у про шлом ви је ку. Исто вре ме но су сви ти чла но ви 
по ро ди це, би ло да су до шли у Са ра је во као тач ку гра ви та ци је, из Ру си је, Ка за ња, или 
Ау стри је и Бе ча, или из Са ра је ва од ла зи ли у Па риз, Ис тан бул и Њу јорк, из бје гли це, 
тач ни је но ма ди, што су по ста ли, не сво јом во љом и же љом за аван ту ром, не го као 
жр тве исто ри је, тла че ња, ра за ра ња, уби ја ња. У осно ви тих не да ћа сто је ма ни ја ци 
ко ји су се на шли на че лу од ре ђе них др жа ва у од ре ђе но ври је ме. 

Ову књи гу сам пи са ла па ра лел но на фран цу ском и на бо сан ском (срп ско хр ват ском, 
бо сан ском ва ри јан том), на фран цу ском но си на зив Les con trées des âmes er ran tes, и врло 
ма ло се књи га раз ли ку је од оне на на шем, сла вен ском је зи ку. С тим што сам, кад је 
ри јеч о фран цу ској вер зи ји, ла у ре ат Стен да ло ве на гра де (Mis sion Stend hall).

Рад ња се у ро ма ну де ша ва из ме ђу Но во си бир ска и Њу јор ка, од но сно Ван ку ве ра, 
про ла зе ћи пре ко Ка за ња, Оде се, Ис тан бу ла, Бе ча, Па ри за, Ду бров ни ка, Бео града, 
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Лон до на; а вре мен ски об у хва та јед но и по сто ље ће, об у хва та ју ћи ци је ли 20. ви јек са 
свим ње го вим ра то ви ма, ре во лу ци ја ма и агре си ја ма, са свим ње го вим зло чи ни ма и 
иде о ло ги ја ма, по чев од „цр ве не“ бољ ше вич ке, пре ко на ци стич ке, до бал кан ско-бар-
бар ске и исла ми стич ке. Хтје ла сам да ту и гра до ви има ју го то во исту уло гу као и ли ко ви, 
па сам на фран цу ском на зва ла књи гу Пред је ли лу та ју ћих ду ша. Јед ни су на пу шта ли 
сво је кра је ве, као Ли за Ка зна скаyа, због ре во лу ци је, дру ги у по тра зи за бо љим жи во-
том, као Gre te Tzschi ep, на шли су се у Са ра је ву у јед ном ча су, да би по том све те ли ко ве 
но ви ра то ви и дру ге не да ће опет рас пр ши ле ди љем сви је та. Ре кло би се да се тра ге-
ди је на до ве зу ју на тра ге ди је, ве за не за исто ри ју.

Ро ман се, у ства ри, са сто ји од три ро ма на, гдје у пр вом три же не го во ре о сво јим 
жи во ти ма, а у дру гом и тре ћем, Ле на се сје ћа свог жи во та са са пут ни ком Аљо шом, као 
и вла сти тих пу сто ло ви на. Сви ли ко ви, би ло да су Ру си, су дет ски Ни јем ци, Ау стри јан ци, 
или Бо сан ци и Ашке на зи, по ста ли су дио јед не ве ли ке по ро ди це, по ве за ни Аљо ши ном 
суд би ном, и ње го вим не ста лим оцем.

Што се фе ми ни зма ти че, ја не во лим раз два ја ти људ ска би ћа, ни ста ре ни мла де, 
ни жен ске ни му шке осо бе, ни од ра сле од дје це. Сви су они за ме не исто – љу ди, што 
ми слим да би оп ће ни то тре ба ло да бу де основ ни иден ти тет свих нас. 

Ни сам ни кад из у ча ва ла фе ми ни стич ки по крет, али ци је ним ра ни је фе ми ни сти це 
ко је су омо гу ћи ле же на ма ка ко та кве сло бо де и рав но прав но сти. Та рав но прав ност 
ни је, ме ђу тим, по стиг ну та, а нај ма ње ће би ти то с но во ко по но ва ним фе ми ни сти ца ма 
и нео фе ми си стич ким по кре том Me Too, ко ји је пре пун мр жње, и осве те. За те хи сте рич-
не осо бе, сви му шкар ци су сви ње, а оне су ви ше не го што су бор ци за рав но прав ност, 
обич не кал ку лант ки ње ко је тра же нов це и осве ту. Ја по себ но во лим Ни чеа као фи ло-
зо фа, а он је дав но ре као – и сла жем се, ма да ни сам при ста ли ца уоп шта ва ња (сла жем 
се кад су нео фе ми ни сти це у пи та њу) – да је у љу ба ви као и у осве ти же на већи бар ба-
рин од му шкар ца. Ка да сам би ла ак тив ни ис тра жи вач, као ори јен та ли ста, и спе ци ја ли ста 
за су фи зам и осман ску књи жев ност, из у ча ва ла сам же не ко је су пи са ле у Осман ском 
цар ству. Ни јед ној од њих ни је би ла по треб на Си мон де Бо во ар, све су и без те фе ми-
ни стич ке би бли је би ле са мо свој не, хра бре, са мо стал не, за љу бље не уви јек, ка рак тер не 
лич но сти, мо гло би се да нас ре ћи и фе ми ни сти це, ко је су зна ле да се из бо ре са ме за 
сво ју сло бо ду. Пи са ле су углав ном у 19. сто ље ћу, су фиј ску по е зи ју. 

Ја по себ но ци је ним да нас Ели са бет Ба дин тер ко ја та ко ђе, али бла же не го ја, не 
же ли да раз два ја по ло ве, и за го ва ра ра ди је слич но сти ме ђу по ло ви ма не го раз ли ке 
ме ђу њи ма. Ми слим да ће до јед на ко сти ме ђу свим љу ди ма до ћи он да кад не бу де мо 
ис ти ца ли те раз ли ке, не го гле да ли са мо ква ли те те љу ди, али то што го во рим чи ста је 
уто пи ја. Ба рем за са да. То што да нас на све стра не у Па ри зу ви ди мо пла ка те о жен ским 
из ло жба ма, о жен ској ли те ра ту ри, о жен ским пје сма ма, гдје се кри ти ку је чак и кла сич на 
му зи ка јер у њој не ма до вољ но же на, са мо је крај ња хи по кри зи ја. Ни ко ви ше не спо-
ми ње са мо сли ка ре, пи сце. Не, не го же не. Али не спо ми ње му шко пи смо ни му шку 
ли те ра ту ру. Та хи по кри зи ја ће ску по ко шта ти и же не и му шкар це. Али ме ди ји су пр во 
по вр шни, ухва те се јед не те ме и не пу шта ју је јед но ври је ме да би је на пу сти ли убр зо 
за сва вре ме на. А уз то су но ви на ри ве ћи ном ку ка ви це, ко ји гле да ју ка ко вје тар пу ше. 
Тек јед но или дво је ин те лек ту ал ца, као спо ме ну та Е. Ба дин тер, или не ки фи ло зо фи, 
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ус про ти ве се вла да ју ћим те ма ма, иде о ло ги ја ма, ло би ји ма. Све је то по ве за но и са оним 
да нас већ са свим пер ве ти ра ним po li ti qu e ment cor rect (по ли тич ки ко рект ним). Мно ге 
же не сје ти ле су се од јед ном да су би ле си ло ва не при је не ко ли ко де се тље ћа и тра же 
за то од ште ту. То ми се на про сто га ди. Као и то што је ри јеч би ло ко је жен ке по ста ла 
све та, а она све та кра ва, гдје су и са ма пи та ња о вје ро до стој но сти њи хо вој по ста ла 
опа сна, на про сто за бра ње на у овом ча су, ма да то ни гдје не пи ше, јер је не по жељ на 
отво ре на кри ти ка та квих екс тре ми за ма ко ји ва же као про грес. Све то не зна чи да не ма 
зло ста вља ња же на, уби ја ња, упра во та мо гдје се не ур ла, али има и те ка ко зло ста вља-
ња и дје це, па и му шка ра ца у сви је ту. Не ке дје це, не ких му шка ра ца, као и не ких же на. 
И те ка ко да има. По крет Me Too би тре ба ло да се по за ба ви свим угње те ним на сви је ту, 
а не са мо мр жњом ко ју си ју око ло, иза зи ва ју ћи страх на све стра не.

Да кле, ни сам фе ми ни сти ца, и мо ја књи га се не мо же смје сти ти у та пи сма, а ни је 
ми жао ако је „ма њи не“ те вр сте не ће чи та ти. Ро ман је на пи сан за све уне сре ће не, и 
оне ко ји то ни су, да ви де да то по сто ји, као и за све не ви не и оне ко ји то ни су, да ви де 
шта су бар ба ри чи ни ли (иа ко је ово та ко ђе мо ја илу зи ја), јер у свим ре во лу ци ја ма и 
ра то ви ма на стра да ју пр во не ви ни. И он да њи хо ви по том ци па те ду го, та ко ђе. Зло чи-
ни и по сље ди це зло чи на се про те жу уне до глед као ва ло ви на кон ба ца ња ка мен чи ћа 
у мир ну во ду.

Н. Ж.: На по чет ку ро ма на ти по чи њеш са при чом о ег зи лу, ци ти раш Се не ку: ...ни ко 
не лу та из чи ста хи ра..., и го то во да па ра фра зи раш Ови ди ја ко ји ка же да је ег зил нај ве-
ћа му ка и ка зна за чо ве ка – отва раш ро ман до и ста лич ном при чом: Гле дам жу те ци гле 
пре ко пу та бал ко на, ба цам по глед на дво ри ште: за твор усред Па ри за, иа ко је не дав но 
уљеп шан по уку су спе ку ла то ра ко ји би да нас про да ску па са ци гла ма. Овим си ре кла 
мно го то га кроз ви со ку кри ти ку нео ли бе ра ли зма на За па ду – шта је те би Па риз лич но 
узео или од у зео, а шта дао (што не бе ше у нас)?

Ј. Ш.: Мо жда сам до не кле већ од го во ри ла и на ово пи та ње. Не ма иде ал ног ре жи-
ма, а де мо кра ти ја мо жда не ва ља, али је бо ља од оста лих, ка ко је ре као Чер чил, иа ко 
је ту цен зу ру и ау то цен зу ру у исти мах за ми је ни ло оно po li ti qu e ment cor rect. Нео ли бе-
ра ли зам је не по ште дан и уни шта ва све око се бе, осим не ко ли ци не нај бо га ти јих, ко ји 
се у свим кри за ма са мо још ви ше обо га ћу ју и ни кад им ни је до ста. Ме га ло ма ни ја ни кад, 
чи ни се, ни је би ла то ли ко ра ши ре на не го да нас, и „успје шни ја“, јер се скри ва иза ли је-
пих фра за о људ ским пра ви ма и за шти та ма пра ва. Ако си са мо ста лан умјет ник, или 
са мо стал ни рад ник би ло ко је вр сте, на стра дао си. Дар ви ни зам се та ко ђе ни кад ни је 
по ка зао ак ту ел ни ји у дру штву не го да нас. Ма да смо ви дје ли гро зне идо ло ги је и ре-
жи ме и у про шло сти. Са мо тзв. функ ци о не ри ов дје има ју не ку си гур ност, зна ју да их 
не ће из ба ци ти јед ног да на с по сла, или из ста на, да им не ће од у зе ти све из ку ће ако 
им ни си вра тио пу тем так си све оно што си за ра дио. Фран цу зи сву да у сви је ту да ју 
лек ци је из мо ра ла, ди че се сво јим сло бо да ма и си сте мом, не пи та ју ћи се за што су 
дру ги, стран ци, па и њи хо ви гра ђа ни, не срет ни, не за до вољ ни, де пре сив ни. И кад се 
упи та ју не ки од њих, не ма ју рје ше ња. Жр вањ ме ље. Са мо не ко ли ци на љу ди уоп ште 
на пла не ти до бро жи ви. И не зна чак шта ће од бо гат ства. То је но во ком по но ва но, 
вул гар но бо гат ство, као што је то и ве ли ки дио умјет но сти и кул ту ре да нас. Вул гар ност 
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је све при сут на, ску па с нео ли бе ра ли змом. А ин ди ви дуа је не моћ на: то је очи то гло-
бал но та ко, мо же се ви дје ти и без на о ча ла, и да ни си со ци о лог. Вул гар ност иде уз ту 
гло бал ност, а и то ви де са мо не ки. Ов дје, ако си са мо ста лац, не сми јеш уз све то би ти 
бо ле стан. А зна мо ко је су иде о ло ги је и ре жи ми за го ва ра ли ап со лут но „здра вље“. У 
овој де мо кра ти ји ли је па је по ста ла са мо при ча, али не и ствар ност. Ја лич но ов дје 
ни сам ни шта до би ла, без об зи ра на сво ју огром ну енер ги ју и бит ку ко ју сам во ди ла, 
и рад ко ји сам уло жи ла – осим па со ша. Ни сам то же ље ла, не го при зна ње за рад и зна-
ње, за сту ди је, за дје ло ва ње. Ту сам од бра ни ла др жав ни док то рат из исто ри је Бал ка на 
и су фи зма, на дје лу јед ног пје сни ка ко ји је пи сао на осман ском тур ском, су фиј ску по е-
зи ју, из у ча ва ла сам дер ви шке ре до ве, ра ди ла на RFI-у, би ла са рад ник Fran ce Cul tu re, 
пре да ва ла о Бал ка ну на Уни вер зи те ту Marc Bloch, али сам са мо пре жи вља ва ла, јер 
ни сам до би ла ни кад стал ни по сао. И си лом при ли ка по ста ла сам из бје гли ца кад је 
из био рат на Бал ка ну, јер сам све по зи ци је из гу би ла, и као про фе сор на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Са ра је ву, и ов дје. Осје тим се на ро чи то да нас по ни же ном, кад пра вим би-
ланс свог жи во та. У Фран цу ску ни сам до шла као дру ге из бје гли це, бје же ћи од бом би 
и од гла ди, већ је ди но ра ди фран цу ске кул ту ре. Сви у мо јој по ро ди ци су би ли фран-
ко фо ни и фран ко фи ли; отац ми је пре да вао на Сор бо ни и на уни вер зи те ту у Са ра је ву 
фран цу ску књи жев ност, ов дје смо брат и ја бо ра ви ли као дје ца. Тре ба ре ћи да се 
Па риз ве о ма про ми је нио и сро зао, уско ро ће ту жи вје ти са мо no u ve a ux ric hes (но во-
пе че ни бо га та ши), док уми ру умјет ност и књи жев ност. Па ри жа ни све ви ше на пу шта ју 
Па риз, од ла зе у про вин ци ју, на се ло, при ро ду. Ја у Фран цу ској ни сам мо гла на ћи ни 
из да ва ча, не го сам га на шла у Бел ги ји. 

Та ко да на кон ви ше де це ни ја бо рав ка ов дје, дво стру ко ви ше не го што сам жи вје ла 
на Бал ка ну, раз ми шљам о по врат ку, или о би је гу на не ко дру го мје сто у сви је ту. Пу сто. 
Оно што нај ма ње мо гу под ни је ти, то је хи по кри зи ја и нар ци со ид ност фран цу ске на-
ци је. Стра нац ов дје уви јек оста је стра нац. Си о ран је ре као да би Фран цу зи би ли из у-
зет на на ци ја да ни су и нај нар ци со ид ни ја на ци ја на сви је ту. Па риз сам ве о ма во ље ла 
и све му опра шта ла, али је мо јој љу ба ви с до ла ском ко ви да и ла жи ко је смо слу ша ли 
о то ме, као и услед по сље ди ца ко је смо до жи вје ли, до шао крај. Ра ни је сам ми сли ла 
да не мам но ва ца за жи вот, али да сам бо га та, јер се на па јам из вр сном кул ту ром, из-
ло жба ма, фил мо ви ма. Све је то са да про шлост. Ви дје ла сам и ра де ћи на RFI-у, да не ма 
сло бо де, да не ма вла сти тог ми шље ња, за то сам из гу би ла по сао. Вла да ви на пи ра ми де 
је ов дје одав но за га ран то ва на. Мо же мо на рав но ла ја ти као пси на мје сец, али ако 
же ли мо при стој ну ег зи стен ци ју, мо ра мо се по ко ра ва ти. По ко ри ти вла сти те ста во ве, 
и он да кад не ма ју ве зе ни са ка квим ра ди ка ли змом, ами но ва ти ше фо ви ма и ло би ји ма... 
Да не спо ми њем прав ду и пра во су ђе ко ји ов дје по ти чу из сред њег ви је ка. 

Н. Ж.: Јед на од глав них ју на ки ња ро ма на, Ли за Ни ко ла јев на Ка зан ска ја је ру ска ба ка 
Аљо ше, јед ног од про та го ни ста, ко ја је у мла до сти би ла при ја те љи ца ве ли ког Тол сто-
ја, Прет по ста вљам да је овај ро ман ау то би о граф ског ка рак те ра, во ле ла бих да нам 
ка жеш ко је пи сац или пи сци ко ји су на тво је пи смо из вр ши ли нај ве ћи ути цај?

Ј. Ш.: Не знам тач но ко је по чео да ути че у дје тињ ству на ме не. Као адо ле сцент, 
ди је те, про чи та ла сам Д. Х. Ло рен со вог Љу бав ни ка ле ди Че тер ли, као и Мо ра ви ји ну 
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Ри мљан ку, и Бо ка чов Де ка ме рон, по ред Али се у зе мљи чу да и Ан дер се но вих бај ки ко је 
сам и ка сни је стал но чи та ла и вра ћа ла им се; као и До сто јев ском, Тол сто ју, Че хо ву, То-
ма су Ма ну, Ди кен су, а по том сам от кри ла Б. Син ге ра, Х. Ми ле ра, Л. Да ре ла, Ка не ти ја, и 
дру ге. Сви ти пи сци су за ме не је дан пи сац и ути ца ли су на ме не. По ред фи ло зо фа, 
пр вен стве но Ни чеа и Си о ра на, до да ла бих ори јен тал не ау то ре, при је све га ми сти ке и 
њи хо ву по е зи ју. Свим тим ау то ри ма се вра ћам стал но, они су мо ја би бли ја, сви они 
ути чу сва ко днев но на ме не, јер чи та ју ћи их из но ва по но во от кри вам оно што ра ни је 
ни сам код њих опа зи ла. А то је исти на о ствар но сти, ко ја је за ми сти ке при вид. Сан. Док 
је је ди на исти на оно стра но. Јер и та ко мо же мо на зва ти ту Тај ну у ко ју ми сти ци вје ру ју 
и ко ју још зо ву Бог. За ме не су то ми сти ци и европ ски пје сни ци ко је по себ но во лим, 
ме ђу њи ма Бо длер и Ма ри на Цве та је ва. У књи зи Ми сти ка и „ми сти ка“, упра во сам 
по ре ди ла не ке кон цеп те ко ји се ја вља ју код за пад них ау то ра, а ко ји под сје ћа ју на кон-
цеп те ори јен тал них ми сти ка. Исто вре ме но се и раз ли ку ју од њих. Ту ми слим пр вен-
стве но на Смрт у Ве не ци ји и Ма нов кон цепт ли је по га и смр ти, или кон цепт ви на код 
Бо дле ра и ми стич ких ори јен тал них пје сни ка. Ми слим и на „ми сти ка“ Ми ши му, та ко ђе. 
И он је мој maître. Сви пи сци ко је во лим, да кле, би ли су ми учи те љи. Не дав но сам от-
кри ла и Мир ка Ко ва ча ко ји ми се од свих бал кан ских пи са ца нај ви ше до па да. Али во лим 
и Кр ле жи не не ке књи ге, на по се Глем ба је ве. Вје ро ват но сам мно ге за бо ра ви ла у овом 
ча су. Али још уви јек во лим и бај ке; пи са ла сам за дје цу бај ке ко је је мој син илу стро вао. 

Н. Ж.: Кад је реч о хра бро сти, ко ја је, по Ари сто те лу, вр ли на ко ја га ран ту је све 
оста ле, за ни ма ме ко ли ко ово тво је хра бро де ло, ле по и хра бро као ка нон Ари сто те-
ло ве есте ти ке, мо же да се чи та као исто риј ски фа кат, по да так о гра ду Са ра је ву пре 
и по сле Дру гог свет ског ра та, а ко ли ко као ин ди ви ду ал на при ча о твом до ла ску у Па риз 
и по ку ша ју да у ње му жи виш и оп ста неш?

Ј. Ш.: Мој ро ман је књи га о лу та њу, као што је и књи га о пат ња ма не ви них и њи хо-
вим стра да њи ма. Као што сам већ ре кла, отуд и на слов књи ге Де ве ти вал, по сли ци 
по зна тог ру ског сли ка ра Ај ва зоф ског (19. в.), јер мен ског по ри је кла, ко ја пред ста вља 
сим бол стра да ња. Овај ро ман се ба зи ра на исти ни тим до га ђа ји ма, иа ко је фик ци ја, по 
све му што фик ци ја под ра зу ми је ва. Ми слим да је при лич но до ку мен то ван, и он је сте 
и исто риј ски ро ман, али и са вре ме ни ро ман, ко ји го во ри и о са да шњо сти пре ко про-
шло сти. Мо же се чи та ти/по сма тра ти и као исто риј ски фа кат, јер зна мо да исто ри ја и 
ни је пра ва на у ка, не го ин тер пре та ци ја. То је, да кле, ин тер пре та ци ја исто ри је, а тру ди-
ла сам се да бу де ху ма на ин тер пре та ци ја, од но сно, мо рам по но ви ти, де нун ци ја ци ја 
зла. Ра то ви су на жа лост на ша зби ља, сва ко дне ви ца на овој пла не ти. То је и мо је ви ђе-
ње Са ра је ва ка кво је би ло ра ни је и ка кво је по ста ло до ла ском „де мо кра ти је“. У исти 
мах, то је и мо ја лич на при ча, и „исти ни та“ при ча о мом му жу, Аљо ши у ро ма ну, при ча 
о ње го вим ро ди те љи ма и пре ци ма. Јед ни су сти гли из Ру си је, дру ги из Ау стро у гар ске. 
Ње го ва пра ба ба је Фин ки ња, а дјед по мај ци је Бо са нац, цр но гор ског по ри је кла. То је 
ро ман за ко ји се мо же ре ћи да је и би о граф ски и ау то би о граф ски. То је по ку шај да се 
ис при ча при ча о мо јим гра до ви ма, о мом Па ри зу, да се ис при ча мој до ла зак у Па риз 
и оп ста нак у том гра ду, ко ји се на исти на чин као и Са ра је во, про ми је нио, иа ко ов дје 
ни је би ло ни ди рект них бом би ни ти ет нич ког чи шће ња. 
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Н. Ж.: У пр вом де лу ро ма на на сло вље ном „Три же не“ мај стор ски ком би ну јеш исто-
риј ску фак то граф ску гра ђу са лич ним, по ро дич ним успо ме на ма по ро ди це ко ја је жи ве ла 
под чи змом ста љи ни стич ког или ау стро у гар ског ре жи ма – ко ли ко си ко ри сти ла лич не 
из во ре (пи сма, бе ле шке), а ко ли ко исто риј ску гра ђу? За ме не је он, по те жи ни по да та ка, 
оде вен у па у ко ву мре жу јед ног Сол же њи ци на..

Ј. Ш.: У ро ма ну сам ко ри сти ла лич не би ље шке, али и пи сма и би ље шке же на о ко-
ји ма сам пи са ла, као и ар хи ву свог му жа, ње го ву при чу о пре ци ма, слу же ћи се и исто-
риј ским до ку мен ти ма. Исто вре ме но сам мно го чи та ла о пе ри о ди ма о ко ји ма сам 
пи са ла, јер пи сма и днев ни ци ко ји су би ли на рас по ла га њу не сли је де уви јек хро но-
ло шки до га ђа је. Мо ра ла сам се оси гу ра ти да ту не бу де ни што апо криф но. Дра го ми 
је ако има те жи ну јед ног Сол же њи ци на, или ка ко ти ли је по ка жеш за ро ман да је „оде-
вен у па у ко ву мре жу“ овог но бе лов ца, ко јег на жа лост сла бо по зна јем. Дав но сам 
по ку ша ла чи та ти Одјел за рак, али ме књи га ни је пре ви ше дој ми ла. 

Н. Ж.: Ка да го во ри мо о евен ту ал ним књи жев ним ути ца ји ма, опа жам код те бе из ве-
стан нео ек спре си о ни зам ко ји ни је ни одо ма ћен ни оми љен у Фран цу ској – на ла зим да 
твој ро ман оби лу је при зо ри ма као на Бо шо вој сли ци (нпр. лик де де с огром ним „пи цај-
зла ма“). Тво ја је књи жев ност ве о ма фил мич на, ки не ма то граф ска, или је ти ви диш дру-
га чи је?

Ј. Ш.: Мно ги су ми ре кли да је мо ја ли те ра ту ра фил мич на, и то ми се до па да. Јер 
кад пи шем, ви дим сли ке. Упра во због тих сли ка слу ша ла сам и му зи ку док пи шем, као 
и ри је чи ко је пи шем, те сам пра ви ла и пред ста ве у са ра јев ским и па ри шким по зо ри-
шти ма. Ра ди ла сам и фил мо ве за фе сти ва ле и бо сан ску те ле ви зи ју, нај ви ше до ку мен-
тар не, али и два, три екс пе ри мен тал на: код ме не су ти жан ро ви по ве за ни, иа ко ми 
не ки спо чи та ва ју да сам to uc he à to ut, тј. сва штар. Ово ме до да јем и на уч но ис тра жи-
ва ње, ко је ми је по мо гло у про се деу, струк ту ри, фор ми за ко ју се опре дје љу јем у 
фик ци ји. Кад спо ми њеш нео ек спре си о ни зам вје ро ват но ми слиш да су у мо јим ро ма-
ни ма при сут ни „од ба ци ва ње тра ди ци о нал них стан дар да ком по зи ци је; ам би ва лен тан 
и че сто го рак емо ци о на лан тон ко ји од сли ка ва су мо ран град ски жи вот и ње го ве 
вред но сти“... И бун тов ни штво, по себ но пре ма со фи сти ци ра ној ап страк ци ји. Ја не во лим 
но ви ро ман, а он је ути цао на мно ге књи жев но сти, на ро чи то на мо дер ну фран цу ску 
ли те ра ту ру, ко ја за ме не ни по че му ни је узор на. 

Свје сна сам да кле да Фран цу зи не во ле ова кву ли те ра ту ру. Али ја се не знам при ла-
го ђа ва ти, а и не же лим. Ци ти ра ла сам Се не ку по ко ме сва ка ко пи ше мо за јед ног чи та о-
ца. И у Фран цу ској има оних ко ји ма се оно што пи шем ја ко сви ђа. Чи та о ци ма ко ји су 
слу чај но, без по мо ћи ика кве ре кла ме, до шли до не ке мо је књи ге. Мла ђи кри ти чар и 
пје сник, ко ји пре да је фи ло зо фи ју, То мас Де му лин, је дан је од тих; по све тио је мо јим 
књи га ма два де се так стра ни ца при је дви је го ди не у ча со пи су Les hom mes sans epa u les. 
Он је слу чај но на и шао на мо ју књи гу по е зи је Dans le lit d un re ve, а он да и на ро ма не. 

По ре ђе ње с Бо шом, ма кар са мо као ме та фо ра, за ме не је ја ко ла ска во, јер је исти-
на да су и мо је „сли ке“, сце не, пре тр па не ли ко ви ма и до га ђа ји ма, као и ње го ве сли ке, 
ко је су из вр сне, ја ко уз бу дљи ве, са број ним чуд ним до га ђа ји ма и фи гу ра ма, у ко ји ма 
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има и до ста ми сти ке. Мо гло би се ре ћи да и ја та ко ви дим сви јет. Бо ша одав но во лим 
и че сто гле дам ње го ве сли ке по му зе ји ма. Иа ко имам још мно го дру гих умјет ни ка које 
во лим и ко ји ме ин спи ри шу. Као ве о ма мла да, мно гим сли ка ри ма сам по све ти ла пје-
сме, у мо јим пр вим збир ка ма, Исје че ни тре ну ци и У хла ду не ке дру ге ко же. То ис ку ство 
ни је код нас уо би ча је но, код нас на Бал ка ну, гдје се ви ше ци је ни „ди рек тан стих“, без 
алу зи је на кул ту ру. По ја вио се ли јеп осврт на мо ју књи гу по е зи је и про зе L’A mo u re ux 
des oi se a ux у ли сту Фи га ро кад је књи га у би лин гвал ном из да њу иза шла у Стра збу ру. Та 
књи га је мо жда нај ви ше ау то би о граф ског ка рак те ра, иа ко го во ри о дру ги ма. Пи са ти 
о дру ги ма зна чи пи са ти о се би, ка жу струч ња ци, а је дан фран цу ски пи сац ка же, да 
пи са ти о се би, зна чи пи са ти о дру ги ма. Обе тврд ње су тач не. Та ко је и Бош сли као мој 
жи вот, а ја бо шов ски ту ђе жи во те, и мо жда, на ше ври је ме, као и она до ба из на ше даље 
и бли же про шло сти.

Н. Ж.: Ме не су оча ра ле тво је фил мич не сли ке Ру си је, на при мер Но во си бир ска, ко је 
су бо ље не го оне у ру ским фил мо ви ма (ни сам ипак ре кла „бо ље од оних у ру ским ро ма-
ни ма“); Ода кле та ква, лич но тво ја бли скост с Ру си јом и ње ним на ро дом?

Ј. Ш.: Див но је ако је та ко. Мо ја бли скост с Ру си јом по ти че пр во од чи ње ни це да 
смо ми Сло ве ни бли ски јед ни дру ги ма, на ста ли из истог мје ста па се рас пр ши ли на 
раз ли чи те стра не и што вје ру јем у сло вен ску ду шу, ма кар то био мит. Мај ка ми је обо-
жа ва ла ру ску ли те ра ту ру, сту ди ра ла ру ски, њен нај дра жи пи сац био је До сто јев ски... 
Мој пр ви и по сљед њи муж (два му жа, али је дан чо вјек) по ри је клом је Рус, по ба бу шки, 
ко ју на зи вам у ро ма ну она ко ка ко се зва ла и у ствар ном жи во ту, Ели за ве та Ли за Ка-
зан ска ја. Њен отац је по зна вао Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја и био су ди ја за ци је лу 
Ка зан ску област. Би ла сам са мо јед ном у Ру си ји, за ври је ме ко му ни зма, а Ва ња, мој 
муж, био је и у Си би ру, па ми је при чао о то ме. А Ли за Ка зан ска ја ро ђе на је у Си би ру, 
иа ко не у Но во си бир ску у ко ме је мо ја ју на ки ња вр ло крат ко бо ра ви ла. Све при че, 
та мо гдје не до ста ју пи са ни до ку мен ти, дио су усме ног ка зи ва ња мо га му жа о сво јој 
по ро ди ци и пре ци ма. Мо ји нај дра жи пи сци, они нај бли жи, је су ру ски кла си ци: Тол стој, 
До сто јев ски, Че хов – њи хо вим дје ли ма се не пре ста но вра ћам, јер знам да ме не ће 
из не вје ри ти. Они су мо жда чак не свје сно ути ца ли на ме не.

Н. Ж.: У јед ном од по гла вља ро ма на, у при чи о Ири и ње ном си ну Аљо ши, сти че мо 
це ло ви ту сли ку о Са ра је ву, ко смо по лит ском гра ду 1960-их и 1970-их го ди на, ко ји је био 
мо жда ако не нај ве ћа ме тро по ла у бив шој Ју го сла ви ји, а он да си гур но нај ве ћа ме ша ви на 
кул ту ра, на ро да, ет ни ја... Идеш ли да нас уоп ште у Са ра је во и ако да, ка кве про ме не у 
ње му за ти чеш и опа жаш?

Ј. Ш.: Ишла сам при је ове пан де ми је стал но, бо ра ви ла по шест мје се ци у ње му, у 
ства ри жи вје ла па ра лел но с Па ри зом, али ко вид је све по ре ме тио. Уз све то, про мје не 
на кон ра та су за ме не гро зне. Са у диј ска Ара би ја и Ка тар усе ли ли су се ту са сво јим 
ти пом исла ма и на сто је да уни ште бо сан ски. Усе ли ли су се, на и ме, као што се сву где 
де ша ва, сво јим пе тро до ла ри ма. Ку пу ју све, па и же не. Не ки дер ви ши су ми го во ри ли 
да има до ста Бо сан ки уда тих за Са у диј це; као тре ће или че твр те же не оне сво је му же ве 
го то во ни кад не ви ђа ју, али им ови ша љу нов це, што је тим мла дим же на ма до вољ но, 
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без об зи ра на то што им му же ви на ме ћу ус пут и из да љи не свој стил жи во та и ре ли-
ги ју. Са у диј ци пра ве и но ве џа ми је чи ја ар хи тек ту ра од у да ра од на ших ста рих исто-
риј ских спо ме ни ка и бо го мољ ки, а њи хов са ла фит ски ислам ко ји се ме ти ља код нас, 
не ма ве зе с исла мом ко ји су прак ти ко ва ли и жи вје ли на ши пре ци. Сту ди ра ла сам 
ори јен та ли сти ку, ис тра жи ва ла тај дио сви је та, чи та ла сам мно го пу та Ку ран и ви дје ла 
да та мо не ма ни по ме на нпр. о хи џа бу, ве лу ко јим су по кри ве не не ке да на шње му сли-
ман ке. (Да не ка жем да се ни кад цр на бо ја ни је но си ла код му сли ман ки у Бо сни, а 
да нас их ви ди мо за мо та не у цр ну одје ћу од гла ве до пе те.) На пи са ла сам текст о том 
фе но ме ну у же љи да бра ним се ку ла ри зам, с иде јом да су сви ре ли гиј ски зна ци не при-
мје ре ни на јав ним мјест ма и у јав ним ин сти ту ци ја ма, а да је „ма хра ма“ знак по ли тич-
ког исла ма, а не вје ре. Ре кла сам да је „ма хра ма“ знак по кор но сти пре ма му шкар цу, а 
не пре ма Бо гу. Али је и то би ло до вољ но да сва ко днев но и то го ди на ма до би јам при-
јет ње смр ћу од но во ком по но ва них му сли ма на, па чак и му сли ман ки ко је су че сто у 
пи сми ма би ле ве о ма вул гар не. Зна чи, вул гар ност је до пу ште на, али је ма ра ма за бра-
ње на! (Ни јед на нео фе мин си ти ца ни фе ми ни сти ца ме ни је бра ни ла, оне су за ду же не 
за мр жњу му шка ра ца).

Та кав ислам мо гао се усе ли ти код нас за хва љу ју ћи агре си ји на Бо сну, и Ка ра џи ће-
вом ет нич ком чи шће њу као и ге но ци ду и ур би ци ду ко ји су по чи ни ли бар ба ри. То је 
по сље ди ца тог зло чи на, што не оправ да ва ни ма ло бо шњач ки на ци о на ли зам, исла ми-
зам и по себ ну вр сту то та ли та ри зма ко ји та мо вла да ју здру же ни са не по ти змом и ко-
руп ци јом. Све то се од ви ја код нас отво ре но. Сло бо да је ско ро ап со лут на, у сми слу да 
је схва ће на не са мо као сло бо да го во ра (ко ја под ра зу ми је ва и сло бо ду го во ра мр жње) 
не го и као уби ја ње дру гог и дру га чи јег. Ме ни се чи ни да је то ду га аго ни ја ко ју пре жи-
вља ва ју Са ра је во и Бо сна, ко ја је фе но мен по се би у мно го че му, а по себ но у чи ње ни-
ци да љу ди ко ји су та мо за јед но жи вје ли сто ље ћи ма ни су по ста ли ни ка да је дан на род, 
ни су по ста ли Бо сан ци. Као што ми је не вје ро ват но да мно ги Ср би из Бо сне, по себ но 
из РС, отво ре но мр зе зе мљу у ко јој су се ро ди ли, као што и ка то ли ци из Хер це го ви не 
ко ји хр ле Хр ват ској, не тр пе Бо сну. 

Му сли ма ни, Бо шња ци (не кад су све ста нов ни ке Бо сне зва ли Бо шња ци ма) да нас 
во ле ви ше Тур ску од сво је до мо ви не. Че сто Ер до га на на зи ва ју сво јим пред сјед ни ком. 
Сла ве тур ске по бје де на фуд бал ским утак ми ца ма као да су њи хо ве итд. Јед на жа ло сна 
си ту а ци ја. Али у Са ра је ву и да ље има див них љу ди, та лен то ва них уз то, и шарм гра да, 
не ким чу дом, још ни је на ру шен, иа ко га ма фи ја си сте мат ски ру ши већ го ди на ма. Као 
што ру ши и ур ба ни зам. Ко руп ци ја је по ста ла та мо не ка ба нал на по ја ва.


