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Даница Вукићевић и Радмила Гикић Петровић

МИ НЕ ЗНАМО КО НАС ЧИТА
Даница Вукићевић, књижевница, пише поезију и прозу. Завршила Општу књижев
ност и теорију књижевности и Женске студије.
Објавила књиге поезије: Као хотел на ветру (1992), Када сам чула гласове (1995), Ша
манка (2001), Лук и стрела (2006), Прелазак у једну другу врсту (2007), Високи фабрички
димњаци (2012), Светлуцавост и милост (2013), Када ми мртви устанемо (2014, избор
поезије), Schamanin (2014, књига изабране поезије на немачком, превод Матијас Јакоб,
избор и предговор Драгослав Дедовић), Док је сунца и месеца (2015), Ја, Kлаудија (2018)...
Прозне књиге: На плажама (1998), Живот је горила (2000), Мајка обрнутих ствари (2017),
Унутрашње море (2022).
Бави се и књижевном критиком и есејистиком. Песме су јој превођене на шпански,
енглески, немачки, пољски, француски, грчки, македонски, холандски...
Објављивала у значајним часописима (ProFemina, Реч, Књижевне новине, Репортер,
Северни бункер, Књижевни магазин, Данас, Овдје, Независни, Повеља, Студент, Тиса, Ле
топис Матице српске, Сент, Поезија, Сарајевске свеске, ProFemina, special issue 1997, con
temporary women’s literature in Serbia, у пољском електронском часопису http://www.
modowo.pl/pl/static/poezja-danica-vukicevic.etc, шпанским часописима Anfora Nova, De
bats, грчком часопису Poetix, холандском Awater.
Заступљена je у песничким и прозним антологијама: The Horse Has Six Legs, антологи
ја српске поезије коју је превео, предговор написао и изабрао Чарлс Симић, Мачке не
иду у рај (поезија, приредила Радмила Лазић), Из музеја шумова (приредио Ненад Ми
лошевић), Звезде су лепе али немам кад да их гледам (приредила Радмила Лазић), Мала
кутија (проза, приредио Михаило Пантић), Српске прозаиде (проза, приредила Бојана
Стојановић Пантовић), Женски континент (проза, приредила Љиљана Ђурђић), Анто
логија новије српске поезије (приредио Гојко Божовић), Антологија љубавне поезије српске
(приредили Божо Kопривица и Лазар Ристовски), Лексикон божјих људи (проза, прире
дили Славољуб Марковић и Васа Павковић); Cat Painters (антологија савремене српске
поезије за америчко тржиште, приредиле Биљана Д. Обрадовић и Дубравка Ђурић),
антологија поезије на француском Voix Vives de méditerranée en méditerranée anthologie
Sète 2017, le cent-dix-huitième ouvrage publié par les Éditions Bruno Doucey, Kраљица Лир и
њена деца (српска женска прича, приредила Љубица Арсић), Зов даљине (панорама са
времених прича о путовању, приредили Љубица Арсић и Дејан Михаиловић), Ако сам ја
она (антологија песама добитница Награде „Милица Стојадиновић Српкиња“ 2009–2019),
Сићушне приче (српска микроприча, приредио Драган Бабић), Стихови су златна под
лога пролазности (антологија балканске поезије на грчком, приредила и превела
Kлеопатра Лимпери), Ligera vuela la sombra (антологија женске српске поезије, на српском
и шпанском, приредила Радмила Лазић, превела Дубравка Сужњевић)...
Добитница награда ProFemina, „Биљана Јовановић“, „Милица Стојадиновић Српкиња“,
Kондир Kосовке девојке.
Живи и ради у Београду.
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Радмила Гикић Петровић: У књизи Када ми мртви устанемо, имате стих „Сећала
сам се. Претерано.“ и „Одједном, сећам се детињства“. А у причи „Слаба-светлост-у-школама-која-успављује“ са дозом ироније говорите о школовању. А у стварности,
како је протицало Ваше детињство и школовање?
Даница Вукићевић: Моје детињство било је чаробно, али не споља, већ изнутра,
захваљујући мени и мојој имагинацији и мојима, нани и тетки. Мрзела сам школу од по
четка до краја. Било је ту нечег застрашујућег, од чега сам желела да се склоним. Судби
на ме је подучила и вратила у школу, да предајем. То искушење сам издржала, и научила
лекцију. Волела сам да учим и образујем се по својом правилима, на свој начин, интелек
туална знатижеља била је огромна, крволочна, и никада ме није напустила, нити ће.
Р. Г. П.: На којој литератури сте одрастали, које књиге радо узимате у руке, о чему
сте писали и у књизи Живот је горила (2000) и да ли је читање, „непризната струка“?
Д. В.: Лујза Меј Алкот (сада је Олкот) била је та нежна рука која ме је помиловала
као дете и дала допуштење да будем оно што јесам, списатељица, она која пише... Сама
сам је пронашла. Недавно сам се сетила с колико сам одушевљења (као дете, девој
чица) читала недечје песме Десанке Максимовић. Без читања нема развијања лично
сти. Читање је и медитација и ду ховни ак тивизам. Магијска свеприсутност и доступ
ност најсавршенијих књижевних, филозофских, теоријских, историографских... дела
даје нам невероватну потенцију, тек тако. Радо узимам у руке Алис Манро, и тешко се
растајем(о).
Р. Г. П.: Често сте радили хонорарно, никад стални посао: „Хонорари, послови, по
слови, хонорари“, можемо читати са смехом, међутим, није лако бити хонорарац. Кад
исправљате, „уносите текст као да уносите угаљ“? Чак је и Пиштало требало да Вам
пише препоруку. Како је бити хонорарац?
Д. В.: Прекарна сам радница и пре прекаријата као установљене класе/касте. Систем
нас неће. У тим мрачним одсецима „без посла“ тешко је издржати искушење сувишно
сти, неуклапања, и измишљања нових послова, продаје рада. Али то изоштрава инте
лигенцију, привилегује нас и приморава да видимо и искусимо оно што „заштићени“
никада неће видети нити знати. Тежина тог иск уства даје му и ону другу тежину.
Р. Г. П.: У причи „Растанак“ пишете о лику мајке са шеширом, и њеном одласку. Али
имате и песме посвећене оцу, мртвом и причу „Циганин је мртав, а био је Зевс“ кога по
родица није у почетк у прихватала. „Наша породица се распала, нас три (Чеховљеве
сестре три) смо се расуле.“ Много је песама о смрти.
Д. В.: Конкретно, та прича која описује растанак с мајком, описује мој растанак с
детерминисаношћу коју нам намеће оно што нисмо изабрали, родитеље, рођаке... И
настала је много пре њене смрти, то је био растанак од њиховог присуства у мени,
одлучила сам да ме више не обавезују и испратила сам тај воз, њихове приче сам по
слала у неистражену временско-прос торну зону како би ми касније одатле слали
фотографије... из дубоког космоса... за изучавање. Мементо мори је лековити наук, не
узимајмо здраво за готово оно што је ту, јер оно што је ту, нестаће, тек тако...
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Р. Г. П.: На литерарном пољу јавили сте се збиркама поезије Као хотел на ветру (1992),
затим Када сам чула гласове (1995), Шаманка (2001), Лук и стрела (2006), Прелазак у
једну другу врсту (2007). У једном стиху кажете да се кроз песму обраћате некоме, нејасно
је коме, да се обраћате јер је таква потреба. И: „Ко још чита књиге у епохи туризма“.
Да ли је баш тако, и да ли имате прилику да упознате своје читаоце?
Д. В.: Песници познају песнике и песници су наши читаоци (ми), поезија је намењена
песницима, и – осталима. Да, коме се обраћамо, у песми, и песмом. Ми не знамо ко нас
чита, што је истовремено застрашујуће и чудесно, јер претпостављени читалац не постоји,
он увек превазилази нашу машту. Упознала сам неке своје читаоце и имам невероватна
искуства у вези с тим, невероватно лепа, неочекивана искуства. Можда је то одјек вере
да су моји читаоци фантастични, паметни, занимљиви... Не плашим се како ће неко/ико
разумети то што пишем, знам да ће разумети, без обзира на криптичност, референце,
слојеве... Поручујем: без читања нема слободе, нема револуције, нема самоспознаје...
Р. Г. П.: Када у „Багатели за једну руку“ кажете: „Ни дана без ретка“, да ли мислите
и на Јурија Ољешу и његову истоимену књигу?
Д. В.: Ето, да нисте споменули Ољешу, не бих се сетила те књиге, читала сам је...
Сваки дан=редак, твори смисаоно ткиво, здраво је, уколико написано/урађено има
искру, сјај, а тиче се и сваког смисленог чињења.
Р. Г. П.: Књигу Високи фабрички димњаци посветили сте Злати Kијурини Kомадини
(1960–2008). Честа тема је и (не)посета гробовима, обичајима који се заборављају. У
првој песми кажете: ко све чека да уђе у вашу песму. Кога оживети? Кога призивате?
Д. В.: Ми откупљујемо људе, појаве, слике, пределе, гласове... од заборава. Они се
преображавају самим уласком у текст, мењају се и мењају нас. Ко све живи у нама. Непо
сета гробовима је испадање из ритуала, опомена за дрскост и страх од губитка повеза
ности. Све велике/древне цивилизације нуде разрађен однос са мртвима и прецима;
наша култура је култура несећања или лажних сећања, имам свест о томе. Опомињем се.
Р. Г. П.: Шта сте очекивали од књижевности и шта још очекујете? „Очекујем више
од вођења каријере“...
Д. В.: Улазак у књижевност је велики догађај. Боравак у њој је привилегија и радост.
Шегртско страхопоштовање и/или дрско разваљивање табуа неки су од старих при
ступа који бледе пред доступношћу и демократичношћу, обичношћу уласка, присуства,
напуштања... Да, очек ујем од књижевности више од вођења каријере.
Р. Г. П.: Каква сте мајка?
Д. В.: Питала сам кћерк у, поновила Ваше питање, јер то је питање за њу: Каква сам
мајка? Рек ла је: Занимљива.
Р. Г. П.: Када је Бојан Васић говорио о Вашој књизи Светлуцавост и милост (2013) иста
као је повезаност с претходном књигом Лук и стрела, нагласио да је то веристичка пое
зија у дослуху с поезијом Силвије Плат.
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Д. В.: Лепо речено.
Р. Г. П.: Како је настала последња песма у наведеној књизи, „Опроштај“, посвећена
сенима Вашег оца?
Д. В.: С временом, моји родитељи су, што живи што мртви, ни криви ни дужни по
стали митске, митолошке фигуре моје особне митологије. Опроштај је заиста опроштај,
елегија, историјат умирања, смештање на посвећено тло, мога оца, Едипа.
Р. Г. П.: Често говорите о усамљености: „Све што се бојим и да изговорим, помера
јући / Срце у свим правцима, то је то, / Усамљеност“ (Кад ми мртви устанемо). Да ли су
„слобода и срећа храна“?
Д. В.: Усамљеност је велика тема. С годинама, парадоксално, осећам се све мање
усамљеном, моје везе с људима су јаче и јасније; иако завијамо у мрак у, сами, можемо
да се волимо. Слобода и срећа јесу храна, и некако иду заједно, велика сила.
Р. Г. П.: Поводом те књиге Драгана Тодоресков истакла је Вашу ерудицију, и навела
М. Фукоа, Џ. Батлер, али и Ј. Kристеву, Л. Иригарај.
Д. В.: То су пријатељске фигуре, учитељи, учитељице. Храна. Достава. Гозба.
Р. Г. П.: Спомињете феминизам, као на пример: „Правиле су се да не знају да сам пе
сникиња“ (Унутрашње море) и женско писмо, као и мушко-женско старење (Мајка обр
ну тих ствари). Ђорђе Деспић констатује да је у Вашој поезији видљива феминистичка
црта. Да је „женство сакривено“ и да је Ваша поезија на трагу Силвије Плат. Како данас
гледате на феминизам?
Д. В.: Женство није скривено. Оно се потискује и ретериторијализује, отима. По
ново Силвија Плат, она је рођена 27. октобра, ја сам рођена 28. октобра. Родне улоге
су подељене, помешане, испрет уране, дословне, напорне... Што не значи да не може
мо или не смемо да их видимо. Феминизам је антифашизам, зашто бисмо се одрицале/
одрицали тако велике тековине? Феминизам/феминизми нуди мноштво одговора
важних за пу товање кроз шуму симбола; што не значи да су се питања потрошила,
изнова и изнова их треба постављати, без страха. Са одговорношћу према онима које
долазе, и према самима себи: како смо дошле довде, до уназађујуће, опадајуће путање
женских/људских права, рецимо.
Р. Г. П.: У збирци песама Док је сунца и месеца често спомињете снове. Шта они
Вама значе?
Д. В.: „Снови су моји омиљени изласци“, снови су стенографске забелешке послате
из несвесног, снови су мудрост, забава, опомена, предсказање, филмови, ма лудница.
Можемо их третирати као догађаје који се нису догодили, филмове који нису снимље
ни, али постоје, припадају нам, чине огромну архиву. То је у најмању рук у интензивна
присутност у непознатом, произвољном, могућем.
Р. Г. П.: Али, пишете и о рачунима, кредитима, где је ту смиреност, како то можете?
Да ли је то „Осећање предстојеће катаклизме“?
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Д. В.: Ми живимо у тој истовремености, ми смо та тешко издрж љива истовреме
ност, синхроницитет ужаса и усхићења. Већ смо (колективно) доживели више микро
апокалипси. Ипак, живи смо.
Р. Г. П.: Да ли после слобизма, долази чиста демократија? Присетите се тих времена.
Д. В.: Он (С. М.) је био одавде Господар света, мучио нас је, уназадио нас је, обрукао
нас је, криминализовао друштво, изгледа неповратно... И када је дошла Промена, у
коју смо, заиста наивно поверовали, испоставило се да нема капацитета тзв. политич
ких елита нити воље да се икаква промена избори, није њима било до промене нити
су били кадри да је изведу; без икакве идеје, плана или циља, то је немогуће... Не може
истим средствима и с истим људима да се промени друштво и његова системска боле
штина. Та времена трају, преображавају се и преодевају у непрепознатљиве костиме
кроз мрачну злокобну карневализацију, релативизовање преступа. Играње, до бесве
сти, за награду, партијску...
Р. Г. П.: Могли сте бити све (Ја, Kлаудија), а живот, ипак, нуди ограничења? Ваш спо
меник је Ваша поезија?
Д. В.: Тај бесконачни свемир у нама нуди утех у. Чува леђа. Exegi monumentum.
Р. Г. П.: Како је настала песма о Црнцу-Kубанцу?
Д. В.: Објашњавати или препричавати сопствене песме? Нека ово буде: упознала
сам Црнца-Kубанца (политичка коректност изостаје), и нашалила се с њим лажно се
представљајући... Наљутила сам га јер сам га слагала, али не би било песме.
Р. Г. П.: Када говорите у прозној књизи Живот је горила о „Градовима у које је могуће
путовати“, где бисте волели, а још нисте, отпутовали? Или из приче „Грета“ и њеним
неоствареним жељама?
Д. В.: Није исто живети у лепом граду и живети у ружном граду. Летос сам се су
срела с дивним градом, Барселоном. Тамо су људи срећни, видела сам. Желим да
видим још много градова, то је као да се погледате у очи с непознатим. Не зна се шта
ће из тога произаћи. Имам рану, нисам одвела мајк у у град њених предака, Солун.
Р. Г. П.: Књигу прича Мајка обрнутих ствари посветили сте оцу. Како је он гледао на
ваше писање?
Д. В.: Питао би ме: Шта то пишеш, је л’ нешто надреалистичко? Мис лио је да не
може да разуме, али је с поносом схватио да не може да разуме, мој надреализам. У
преводу: Ценим то, иако не разумем. Потајно ми се дивио због смелости (да пишем).
Р. Г. П.: Често помињете Чехова.
Д. В.: Не само што је генијалан аутор, он је био невероватан као људско биће и
лекар, да је само то урадио што је урадио (бесплатно лечење, просвећивање, оснива
ње библиотека и медицинских грана, баштованство, робијаши...), било би више него
довољно за један релативно кратак живот. Поврх свега, тај хумор.
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Р. Г. П.: Чини ми се да у „Разочарању“ препознајем лик Чедомила Вељачића, са Цејло
на, који је, у време кад сте му писали био монах будиста, филозоф. „Осамљен се крећи
као носорог.“ Да ли сам добро наслутила?
Д. В.: Да, то је он. Стварно сам му писала, и стварно ми је одговорио, са Цејлона.
Лудо, и лепо.
Р. Г. П.: Да ли прича „Лажна“ алудира на могућа а погрешна пријатељства?
Д. В.: Да, на насилно склапање пријатељства. Из ниских, лукративних, не-прија
тељских побуда. Пријатељство је љубавни однос, волети на силу – не иде.
Р. Г. П.: Ваша јунакиња у причи „О срећи у несрећи“ каже: „Мучим да се одвојим од
многих видова живота.“ Да ли Ви желите да се ослободите неких лоших навика?
Д. В.: Ако алудирате на неке видове порочности, прилично сам непорочна, па није
то у питању – тешко је изаћи из навика ускогрудости, истог-истог у мишљењу и мењати
емоционалне пејзаже, то ме занима. Моје тежње окренуте су отворености, промена
ма рак урса, диск урса, ритма, мелодије, завиривању у срце машине...
Р. Г. П.: А шта је са новокомпонованим богаташима из приче „Предузимачева кит
њаста прича усвојена“?
Д. В.: Спомињем их чак и у поезији, то су они који су заузели савску обалу; како је
могуће узети опште/државно добро као приватни посед? С таквом лакоћом? Толико
безакоње? Нова и стара богатства су пречесто „створена“ из блата безакоња. Цити
раћу: Десет најбогатијих мушкараца на свету сада има више него 40% сиромашнијег
дела човечанства, односно читавих 3,1 милијарда људи.
Р. Г. П.: Да ли ви имате сећања, негативна, која се у Вашој свести не могу избрисати?
Д. В.: Не само ја, ми имамо колективне трауме, колективне моралне мрље, шта с
тим? Истина исцељује. Моја сећања су на месту. У тегли.
Р. Г. П.: И у вези са претходним, а из збирке прича Унутрашње море, да Вас питамо:
да ли је наметљивост стварно (?) добра?
Д. В.: И те како!
Р. Г. П.: Један Ваш лик из приче, на питање „Шта радиш?“, одговорио је: „Пишем. Не
престано пишем. Свануло ми је. Усхићена сам.“ Шта ви сада пишете?
Д. В.: Пишем. Усхићена сам.
Р. Г. П.: Да ли имате мачке?
Д. В.: Да, аватар-мачк у. Мачора. Египатску сфингу.
Р. Г. П.: Да ли у Унутрашњем мору можемо видети трагове Андрићевих Знакова по
ред пута?
Д. В.: Свакако се нисам свесно угледала, ипак, то је такорећи прастара форма, хип
номнемата, жива и данас. Унутрашње море је и друго, много шта друго.
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Р. Г. П.: Зашто је за Вас Жижек „пун страсти брбљања“?
Д. В.: Он је јавна фигура, врло је активан, има стат ус попут поп иконе, и ја сам хва
тала ту препосредовану слику о њему, или га величају или с индигнацијом и презиром
одбацују; посматрам га са стране, као дете, и изводим такве зак ључке, он фрфља;
нисам се бавила оним што је написао, већ том спољашњом естрадном сликом, саже
то. Цитирала сам и Сајси: Вибрирамо као Жижек и Kемиш.
Р. Г. П.: Шта рећи о Давиду Дабићу на скупу Шамана?
Д. В.: Тај извештај са шаманског скупа је аутентичан. Пок ушао је, као изворни пре
варант да превари шамане. Они су га препознали и избацили. Питамо се зашто нису
позвали некога да га ухапси. Шамани не пријављују, препознају. На том скупу, шамани
су били забринути и за ниску колективну свест.
Р. Г. П.: И да се при крају позовемо на Вашу причу „Мали животи у свету предста
вљеном као да је велики“. О путовању на релацији Београд–Нови Сад, где три особе
одлазе на погреб, а неко зановетало прича о аутономији у Војводини. Први и последњи
пут се облачимо сами.
Д. В.: Три сестре пут ују (моје сестре и ја), иду на погреб свога ујака у Нови Сад во
зом (није Соко). Докони путник их замајава и провоцира. Свака му одговори у складу
са својим карак тером.
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