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РЕД ВОЖЊЕ

Да ни ца Ву ки ће вић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

МИ НЕ ЗНА МО КО НАС ЧИ ТА

Да ни ца Ву ки ће вић, књи жев ни ца, пи ше по е зи ју и про зу. За вр ши ла Оп шту књи жев-
ност и те о ри ју књи жев но сти и Жен ске сту ди је.

Об ја ви ла књи ге по е зи је: Као хо тел на ве тру (1992), Ка да сам чу ла гла со ве (1995), Ша-
ман ка (2001), Лук и стре ла (2006), Пре ла зак у јед ну дру гу вр сту (2007), Ви со ки фа брич ки 
дим ња ци (2012), Све тлу ца вост и ми лост (2013), Ка да ми мр тви уста не мо (2014, из бор 
по е зи је), Scha ma nin (2014, књи га иза бра не по е зи је на не мач ком, пре вод Ма ти јас Ја коб, 
из бор и пред го вор Дра го слав Де до вић), Док је сун ца и ме се ца (2015), Ја, Kлаудија (2018)... 
Про зне књи ге: На пла жа ма (1998), Жи вот је го ри ла (2000), Мај ка обр ну тих ства ри (2017), 
Уну тра шње мо ре (2022).

Ба ви се и књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком. Пе сме су јој пре во ђе не на шпан ски, 
ен гле ски, не мач ки, пољ ски, фран цу ски, грч ки, ма ке дон ски, хо ланд ски...

Об ја вљи ва ла у зна чај ним ча со пи си ма (Pro Fe mi na, Реч, Књи жев не но ви не, Ре пор тер, 
Се вер ни бун кер, Књи жев ни ма га зин, Да нас, Ов дје, Не за ви сни, По ве ља, Сту дент, Ти са, Ле-
то пис Ма ти це срп ске, Сент, По е зи ја, Са ра јев ске све ске, Pro Fe mi na, spe cial is sue 1997, con-
tem po rary wo men’s li te ra tu re in Ser bia, у пољ ском елек трон ском ча со пи су http://www.
mo do wo.pl /pl /sta tic/po e zja-da ni ca-vu ki ce vic.et c, шпан ским ча со пи си ма An fo ra No va, De-
bats, грч ком ча со пи су Po e tix, хо ланд ском Awa ter. 

За сту пље на je у пе снич ким и про зним ан то ло ги ја ма: The Hor se Has Six Legs, ан то логи-
ја срп ске по е зи је ко ју је пре вео, пред го вор на пи сао и иза брао Чарлс Си мић, Мач ке не 
иду у рај (по е зи ја, при ре ди ла Рад ми ла Ла зић), Из му зе ја шу мо ва (при ре дио Не над Ми-
ло ше вић), Зве зде су ле пе али не мам кад да их гле дам (при ре ди ла Рад ми ла Ла зић), Ма ла 
ку ти ја (про за, при ре дио Ми ха и ло Пан тић), Срп ске про за и де (про за, при ре ди ла Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић), Жен ски кон ти нент (про за, при ре ди ла Љи ља на Ђур ђић), Ан то-
ло ги ја но ви је срп ске по е зи је (при ре дио Гој ко Бо жо вић), Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је срп ске 
(при ре ди ли Бо жо Kопривица и Ла зар Ри стов ски), Лек си кон бож јих љу ди (про за, при ре-
ди ли Сла во љуб Мар ко вић и Ва са Пав ко вић); Cat Pa in ters (ан то ло ги ја са вре ме не срп ске 
по е зи је за аме рич ко тр жи ште, при ре ди ле Би ља на Д. Об ра до вић и Ду брав ка Ђу рић), 
ан то ло ги ја по е зи је на фран цу ском Vo ix Vi ves de médi ter ranée en médi ter ranée ant ho lo gie 
Sète 2017, le cent-dix-hu i tiè me ou vra ge pu blié par les Édi ti ons Bru no Do u cey, Kраљица Лир и 
ње на де ца (срп ска жен ска при ча, при ре ди ла Љу би ца Ар сић), Зов да љи не (па но ра ма са-
вре ме них при ча о пу то ва њу, при ре ди ли Љу би ца Ар сић и Де јан Ми ха и ло вић), Ако сам ја 
она (ан то ло ги ја пе са ма до бит ни ца На гра де „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 2009–2019), 
Си ћу шне при че (срп ска ми кро при ча, при ре дио Дра ган Ба бић), Сти хо ви су злат на под-
ло га про ла зно сти (ан то ло ги ја бал кан ске по е зи је на грч ком, при ре ди ла и пре ве ла 
Kлеопатра Лим пе ри), Li ge ra vu e la la som bra (ан то ло ги ја жен ске срп ске по е зи је, на срп ском 
и шпан ском, при ре ди ла Рад ми ла Ла зић, пре ве ла Ду брав ка Су жње вић)...

До бит ни ца на гра да Pro Fe mi na, „Би ља на Јо ва но вић“, „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“, 
Kондир Kосовке де вој ке.

Жи ви и ра ди у Бео граду.
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Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: У књи зи Ка да ми мр тви уста не мо, има те стих „Се ћа ла 
сам се. Пре те ра но.“ и „Од јед ном, се ћам се де тињ ства“. А у при чи „Сла ба-све тлост-у- 
-шко ла ма-ко ја-успа вљу је“ са до зом иро ни је го во ри те о шко ло ва њу. А у ствар но сти, 
ка ко је про ти ца ло Ва ше де тињ ство и шко ло ва ње? 

Даница Вукићевић: Мо је де тињ ство би ло је ча роб но, али не спо ља, већ из ну тра, 
за хва љу ју ћи ме ни и мо јој има ги на ци ји и мо ји ма, на ни и тет ки. Мр зе ла сам шко лу од по-
чет ка до кра ја. Би ло је ту не чег за стра шу ју ћег, од че га сам же ле ла да се скло ним. Суд би-
на ме је под у чи ла и вра ти ла у шко лу, да пре да јем. То ис ку ше ње сам из др жа ла, и на у чи ла 
лек ци ју. Во ле ла сам да учим и обра зу јем се по сво јом пра ви ли ма, на свој на чин, ин те лек-
ту ал на зна ти же ља би ла је огром на, кр во лоч на, и ни ка да ме ни је на пу сти ла, ни ти ће.

Р. Г. П.: На ко јој ли те ра ту ри сте од ра ста ли, ко је књи ге ра до узи ма те у ру ке, о че му 
сте пи са ли и у књи зи Жи вот је го ри ла (2000) и да ли је чи та ње, „не при зна та стру ка“?

Д. В.: Луј за Меј Ал кот (са да је Ол кот) би ла је та не жна ру ка ко ја ме је по ми ло ва ла 
као де те и да ла до пу ште ње да бу дем оно што је сам, спи са те љи ца, она ко ја пи ше... Сама 
сам је про на шла. Не дав но сам се се ти ла с ко ли ко сам оду ше вље ња (као де те, де вој-
чи ца) чи та ла не деч је пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Без чи та ња не ма раз ви ја ња лич но-
сти. Чи та ње је и ме ди та ци ја и ду хов ни ак ти ви зам. Ма гиј ска све при сут ност и до ступ-
ност нај са вр ше ни јих књи жев них, фи ло зоф ских, те о риј ских, исто ри о граф ских... де ла 
да је нам не ве ро ват ну по тен ци ју, тек та ко. Ра до узи мам у ру ке Алис Ман ро, и те шко се 
ра ста јем(о).

Р. Г. П.: Че сто сте ра ди ли хо но рар но, ни кад стал ни по сао: „Хо но ра ри, по сло ви, по-
сло ви, хо но ра ри“, мо же мо чи та ти са сме хом, ме ђу тим, ни је ла ко би ти хо но ра рац. Кад 
ис пра вља те, „уно си те текст као да уно си те угаљ“? Чак је и Пи шта ло тре ба ло да Вам 
пи ше пре по ру ку. Ка ко је би ти хо но ра рац?

Д. В.: Пре кар на сам рад ни ца и пре пре ка ри ја та као уста но вље не кла се/ка сте. Си стем 
нас не ће. У тим мрач ним од се ци ма „без по сла“ те шко је из др жа ти ис ку ше ње су ви шно-
сти, не у кла па ња, и из ми шља ња но вих по сло ва, про да је ра да. Али то из о штра ва ин те-
ли ген ци ју, при ви ле гу је нас и при мо ра ва да ви ди мо и ис ку си мо оно што „за шти ће ни“ 
ни ка да не ће ви де ти ни ти зна ти. Те жи на тог ис ку ства да је му и ону дру гу те жи ну.

Р. Г. П.: У при чи „Ра ста нак“ пи ше те о ли ку мај ке са ше ши ром, и ње ном од ла ску. Али 
има те и пе сме по све ће не оцу, мр твом и при чу „Ци га нин је мр тав, а био је Зевс“ ко га по-
ро ди ца ни је у по чет ку при хва та ла. „На ша по ро ди ца се рас па ла, нас три (Че хо вље ве 
се стре три) смо се ра су ле.“ Мно го је пе са ма о смр ти.

Д. В.: Кон крет но, та при ча ко ја опи су је ра ста нак с мај ком, опи су је мој ра ста нак с 
де тер ми ни са но шћу ко ју нам на ме ће оно што ни смо иза бра ли, ро ди те ље, ро ђа ке... И 
на ста ла је мно го пре ње не смр ти, то је био ра ста нак од њи хо вог при су ства у ме ни, 
од лу чи ла сам да ме ви ше не оба ве зу ју и ис пра ти ла сам тај воз, њи хо ве при че сам по-
сла ла у не ис тра же ну вре мен ско-про стор ну зо ну ка ко би ми ка сни је ода тле сла ли 
фо то гра фи је... из ду бо ког ко смо са... за из у ча ва ње. Ме мен то мо ри је ле ко ви ти на ук, не 
узи мај мо здра во за го то во оно што је ту, јер оно што је ту, не ста ће, тек та ко...
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Р. Г. П.: На ли те рар ном по љу ја ви ли сте се збир ка ма по е зи је Као хо тел на ве тру (1992), 
за тим Ка да сам чу ла гла со ве (1995), Ша ман ка (2001), Лук и стре ла (2006), Пре ла зак у 
јед ну дру гу вр сту (2007). У јед ном сти ху ка же те да се кроз пе сму обра ћа те не ко ме, неја сно 
је ко ме, да се обра ћа те јер је та ква по тре ба. И: „Ко још чи та књи ге у епо хи ту ри зма“. 
Да ли је баш та ко, и да ли има те при ли ку да упо зна те сво је чи та о це?

Д. В.: Пе сни ци по зна ју пе сни ке и пе сни ци су на ши чи та о ци (ми), по е зи ја је на ме ње на 
пе сни ци ма, и – оста ли ма. Да, ко ме се обра ћа мо, у пе сми, и пе смом. Ми не зна мо ко нас 
чи та, што је исто вре ме но за стра шу ју ће и чу де сно, јер прет по ста вље ни чи та лац не постоји, 
он увек пре ва зи ла зи на шу ма шту. Упо зна ла сам не ке сво је чи та о це и имам не ве ро ват на 
ис ку ства у ве зи с тим, не ве ро ват но ле па, нео че ки ва на ис ку ства. Мо жда је то од јек ве ре 
да су мо ји чи та о ци фан та стич ни, па мет ни, за ни мљи ви... Не пла шим се ка ко ће не ко/ик о 
раз у ме ти то што пи шем, знам да ће раз у ме ти, без об зи ра на крип тич ност, ре фе рен це, 
сло је ве... По ру чу јем: без чи та ња не ма сло бо де, не ма ре во лу ци је, не ма са мо спо зна је...

Р. Г. П.: Ка да у „Ба га те ли за јед ну ру ку“ ка же те: „Ни да на без рет ка“, да ли ми сли те 
и на Ју ри ја Оље шу и ње го ву исто и ме ну књи гу?

Д. В.: Ето, да ни сте спо ме ну ли Оље шу, не бих се се ти ла те књи ге, чи та ла сам је... 
Сва ки дан=ре дак, тво ри сми са о но тки во, здра во је, уко ли ко на пи са но/ура ђе но има 
искру, сјај, а ти че се и сва ког сми сле ног чи ње ња.

Р. Г. П.: Књи гу Ви со ки фа брич ки дим ња ци по све ти ли сте Зла ти Kијурини Kомадини 
(1960–2008). Че ста те ма је и (не)по се та гро бо ви ма, оби ча ји ма ко ји се за бо ра вља ју. У 
пр вој пе сми ка же те: ко све че ка да уђе у ва шу пе сму. Ко га ожи ве ти? Ко га при зи ва те?

Д. В.: Ми от ку пљу је мо љу де, по ја ве, сли ке, пре де ле, гла со ве... од за бо ра ва. Они се 
пре о бра жа ва ју са мим ула ском у текст, ме ња ју се и ме ња ју нас. Ко све жи ви у на ма. Непо-
се та гро бо ви ма је ис па да ње из ри ту а ла, опо ме на за др скост и страх од гу бит ка по ве за-
но сти. Све ве ли ке/древ не ци ви ли за ци је ну де раз ра ђен од нос са мр тви ма и пре ци ма; 
на ша кул ту ра је кул ту ра не се ћа ња или ла жних се ћа ња, имам свест о то ме. Опо ми њем се. 

Р. Г. П.: Шта сте оче ки ва ли од књи жев но сти и шта још оче ку је те? „Оче ку јем ви ше 
од во ђе ња ка ри је ре“...

Д. В.: Ула зак у књи жев ност је ве ли ки до га ђај. Бо ра вак у њој је при ви ле ги ја и ра дост. 
Ше грт ско стра хо по што ва ње и/или др ско раз ва љи ва ње та буа не ки су од ста рих при-
сту па ко ји бле де пред до ступ но шћу и де мо кра тич но шћу, обич но шћу ула ска, при су ства, 
на пу шта ња... Да, оче ку јем од књи жев но сти ви ше од во ђе ња ка ри је ре.

Р. Г. П.: Ка ква сте мај ка?

Д. В.: Пи та ла сам кћер ку, по но ви ла Ва ше пи та ње, јер то је пи та ње за њу: Ка ква сам 
мај ка? Ре кла је: За ни мљи ва.

Р. Г. П.: Ка да је Бо јан Ва сић го во рио о Ва шој књи зи Све тлу ца вост и ми лост (2013) ис та-
као је по ве за ност с прет ход ном књи гом Лук и стре ла, на гла сио да је то ве ри стич ка пое-
зи ја у до слу ху с по е зи јом Сил ви је Плат.
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Д. В.: Ле по ре че но. 

Р. Г. П.: Ка ко је на ста ла по след ња пе сма у на ве де ној књи зи, „Опро штај“, по све ће на 
се ни ма Ва шег оца?

Д. В.: С вре ме ном, мо ји ро ди те љи су, што жи ви што мр тви, ни кри ви ни ду жни по-
ста ли мит ске, ми то ло шке фи гу ре мо је особ не ми то ло ги је. Опро штај је за и ста опро штај, 
еле ги ја, исто ри јат уми ра ња, сме шта ње на по све ће но тло, мо га оца, Еди па.

Р. Г. П.: Че сто го во ри те о уса мље но сти: „Све што се бо јим и да из го во рим, по ме ра-
ју ћи / Ср це у свим прав ци ма, то је то, / Уса мље ност“ (Кад ми мр тви уста не мо). Да ли су 
„сло бо да и сре ћа хра на“?

Д. В.: Уса мље ност је ве ли ка те ма. С го ди на ма, па ра док сал но, осе ћам се све ма ње 
уса мље ном, мо је ве зе с љу ди ма су ја че и ја сни је; иа ко за ви ја мо у мра ку, са ми, мо же мо 
да се во ли мо. Сло бо да и сре ћа је су хра на, и не ка ко иду за јед но, ве ли ка си ла. 

Р. Г. П.: По во дом те књи ге Дра га на То до ре сков ис та кла је Ва шу еру ди ци ју, и на ве ла 
М. Фу коа, Џ. Ба тлер, али и Ј. Kристеву, Л. Ири га рај.

Д. В.: То су при ја тељ ске фи гу ре, учи те љи, учи те љи це. Хра на. До ста ва. Го зба.

Р. Г. П.: Спо ми ње те фе ми ни зам, као на при мер: „Пра ви ле су се да не зна ју да сам пе-
сни ки ња“ (Уну тра шње мо ре) и жен ско пи смо, као и му шко-жен ско ста ре ње (Мај ка обр-
ну тих ства ри). Ђор ђе Де спић кон ста ту је да је у Ва шој по е зи ји ви дљи ва фе ми ни стич ка 
цр та. Да је „жен ство са кри ве но“ и да је Ва ша по е зи ја на тра гу Сил ви је Плат. Ка ко да нас 
гле да те на фе ми ни зам? 

Д. В.: Жен ство ни је скри ве но. Оно се по ти ску је и ре те ри то ри ја ли зу је, оти ма. По-
но во Сил ви ја Плат, она је ро ђе на 27. ок то бра, ја сам ро ђе на 28. ок то бра. Род не уло ге 
су по де ље не, по ме ша не, ис пре ту ра не, до слов не, на пор не... Што не зна чи да не мо же-
мо или не сме мо да их ви ди мо. Фе ми ни зам је ан ти фа ши зам, за што би смо се од ри ца ле/
од ри ца ли та ко ве ли ке те ко ви не? Фе ми ни зам/фе ми ни зми ну ди мно штво од го во ра 
ва жних за пу то ва ње кроз шу му сим бо ла; што не зна чи да су се пи та ња по тро ши ла, 
из но ва и из но ва их тре ба по ста вља ти, без стра ха. Са од го вор но шћу пре ма они ма које 
до ла зе, и пре ма са ми ма се би: ка ко смо до шле дов де, до уна за ђу ју ће, опа да ју ће пу та ње 
жен ских/људ ских пра ва, ре ци мо. 

Р. Г. П.: У збир ци пе са ма Док је сун ца и ме се ца че сто спо ми ње те сно ве. Шта они 
Ва ма зна че?

Д. В.: „Сно ви су мо ји оми ље ни из ла сци“, сно ви су сте но граф ске за бе ле шке по сла те 
из не све сног, сно ви су му дрост, за ба ва, опо ме на, пред ска за ње, фил мо ви, ма луд ни ца. 
Мо же мо их тре ти ра ти као до га ђа је ко ји се ни су до го ди ли, фил мо ве ко ји ни су сни мље-
ни, али по сто је, при па да ју нам, чи не огром ну ар хи ву. То је у нај ма њу ру ку ин тен зив на 
при сут ност у не по зна том, про из вољ ном, мо гу ћем.

Р. Г. П.: Али, пи ше те и о ра чу ни ма, кре ди ти ма, где је ту сми ре ност, ка ко то мо же те? 
Да ли је то „Осе ћа ње пред сто је ће ка та кли зме“?
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Д. В.: Ми жи ви мо у тој исто вре ме но сти, ми смо та те шко из др жљи ва исто вре ме-
ност, син хро ни ци тет ужа са и ус хи ће ња. Већ смо (ко лек тив но) до жи ве ли ви ше ми кро-
а по ка лип си. Ипак, жи ви смо.

Р. Г. П.: Да ли по сле сло би зма, до ла зи чи ста де мо кра ти ја? При се ти те се тих вре ме на.

Д. В.: Он (С. М.) је био одав де Го спо дар све та, му чио нас је, уна за дио нас је, обру као 
нас је, кри ми на ли зо вао дру штво, из гле да не по врат но... И ка да је до шла Про ме на, у 
ко ју смо, за и ста на ив но по ве ро ва ли, ис по ста ви ло се да не ма ка па ци те та тзв. по ли тич-
ких ели та ни ти во ље да се ика ква про ме на из бо ри, ни је њи ма би ло до про ме не ни ти 
су би ли ка дри да је из ве ду; без ика кве иде је, пла на или ци ља, то је не мо гу ће... Не може 
истим сред стви ма и с истим љу ди ма да се про ме ни дру штво и ње го ва си стем ска боле-
шти на. Та вре ме на тра ју, пре о бра жа ва ју се и пре о де ва ју у не пре по зна тљи ве ко сти ме 
кроз мрач ну зло коб ну кар не ва ли за ци ју, ре ла ти ви зо ва ње пре сту па. Игра ње, до бе све-
сти, за на гра ду, пар тиј ску...

Р. Г. П.: Мо гли сте би ти све (Ја, Kлаудија), а жи вот, ипак, ну ди огра ни че ња? Ваш спо-
ме ник је Ва ша по е зи ја?

Д. В.: Тај бес ко нач ни све мир у на ма ну ди уте ху. Чу ва ле ђа. Exe gi mo nu men tum. 

Р. Г. П.: Ка ко је на ста ла пе сма о Црн цу-Kубанцу?

Д. В.: Об ја шња ва ти или пре при ча ва ти соп стве не пе сме? Не ка ово бу де: упо зна ла 
сам Црн ца-Kубанца (по ли тич ка ко рект ност из о ста је), и на ша ли ла се с њим ла жно се 
пред ста вља ју ћи... На љу ти ла сам га јер сам га сла га ла, али не би би ло пе сме.

Р. Г. П.: Ка да го во ри те у про зној књи зи Жи вот је го ри ла о „Гра до ви ма у ко је је мо гу ће 
пу то ва ти“, где би сте во ле ли, а још ни сте, от пу то ва ли? Или из при че „Гре та“ и ње ним 
нео ства ре ним же ља ма?

Д. В.: Ни је исто жи ве ти у ле пом гра ду и жи ве ти у ру жном гра ду. Ле тос сам се су-
сре ла с див ним гра дом, Бар се ло ном. Та мо су љу ди срећ ни, ви де ла сам. Же лим да 
ви дим још мно го гра до ва, то је као да се по гле да те у очи с не по зна тим. Не зна се шта 
ће из то га про и за ћи. Имам ра ну, ни сам од ве ла мај ку у град ње них пре да ка, Со лун. 

Р. Г. П.: Књи гу при ча Мај ка обр ну тих ства ри по све ти ли сте оцу. Ка ко је он гле дао на 
ва ше пи са ње?

Д. В.: Пи тао би ме: Шта то пи шеш, је л’ не што над ре а ли стич ко? Ми слио је да не 
мо же да раз у ме, али је с по но сом схва тио да не мо же да раз у ме, мој над ре а ли зам. У 
пре во ду: Це ним то, иа ко не раз у мем. По тај но ми се ди вио због сме ло сти (да пи шем).

Р. Г. П.: Че сто по ми ње те Че хо ва.

Д. В.: Не са мо што је ге ни ја лан ау тор, он је био не ве ро ва тан као људ ско би ће и 
ле кар, да је са мо то ура дио што је ура дио (бес плат но ле че ње, про све ћи ва ње, осни ва-
ње би бли о те ка и ме ди цин ских гра на, ба што ван ство, ро би ја ши...), би ло би ви ше не го 
до вољ но за је дан ре ла тив но кра так жи вот. По врх све га, тај ху мор. 
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Р. Г. П.: Чи ни ми се да у „Раз о ча ра њу“ пре по зна јем лик Че до ми ла Ве ља чи ћа, са Цеј ло-
на, ко ји је, у вре ме кад сте му пи са ли био мо нах бу ди ста, фи ло зоф. „Оса мљен се кре ћи 
као но со рог.“ Да ли сам до бро на слу ти ла?

Д. В.: Да, то је он. Ствар но сам му пи са ла, и ствар но ми је од го во рио, са Цеј ло на. 
Лу до, и ле по.

Р. Г. П.: Да ли при ча „Ла жна“ алу ди ра на мо гу ћа а по гре шна при ја тељ ства? 

Д. В.: Да, на на сил но скла па ње при ја тељ ства. Из ни ских, лу кра тив них, не-при ја-
тељ ских по бу да. При ја тељ ство је љу бав ни од нос, во ле ти на си лу – не иде.

Р. Г. П.: Ва ша ју на ки ња у при чи „О сре ћи у не сре ћи“ ка же: „Му чим да се одво јим од 
мно гих ви до ва жи во та.“ Да ли Ви же ли те да се осло бо ди те не ких ло ших на ви ка?

Д. В.: Ако алу ди ра те на не ке ви до ве по роч но сти, при лич но сам не по роч на, па није 
то у пи та њу – те шко је иза ћи из на ви ка уско гру до сти, истог-истог у ми шље њу и ме ња ти 
емо ци о нал не пеј за же, то ме за ни ма. Мо је те жње окре ну те су отво ре но сти, про ме на-
ма ра кур са, дис кур са, рит ма, ме ло ди је, за ви ри ва њу у ср це ма ши не... 

Р. Г. П.: А шта је са но во ком по но ва ним бо га та ши ма из при че „Пред у зи ма че ва кит-
ња ста при ча усво је на“?

Д. В.: Спо ми њем их чак и у по е зи ји, то су они ко ји су за у зе ли сав ску оба лу; ка ко је 
мо гу ће узе ти оп ште/др жав но до бро као при ват ни по сед? С та квом ла ко ћом? То ли ко 
бе за ко ње? Но ва и ста ра бо гат ства су пре че сто „ство ре на“ из бла та бе за ко ња. Ци ти-
ра ћу: Де сет нај бо га ти јих му шка ра ца на све ту са да има ви ше не го 40% си ро ма шни јег 
де ла чо ве чан ства, од но сно чи та вих 3,1 ми ли јар да љу ди.

Р. Г. П.: Да ли ви има те се ћа ња, не га тив на, ко ја се у Ва шој све сти не мо гу из бри са ти? 

Д. В.: Не са мо ја, ми има мо ко лек тив не тра у ме, ко лек тив не мо рал не мр ље, шта с 
тим? Исти на ис це љу је. Мо ја се ћа ња су на ме сту. У те гли. 

Р. Г. П.: И у ве зи са прет ход ним, а из збир ке при ча Уну тра шње мо ре, да Вас пи та мо: 
да ли је на ме тљи вост ствар но (?) до бра?

Д. В.: И те ка ко!

Р. Г. П.: Је дан Ваш лик из при че, на пи та ње „Шта ра диш?“, од го во рио је: „Пи шем. Не-
пре ста но пи шем. Сва ну ло ми је. Ус хи ће на сам.“ Шта ви са да пи ше те?

Д. В.: Пи шем. Ус хи ће на сам.

Р. Г. П.: Да ли има те мач ке?

Д. В.: Да, ава тар-мач ку. Ма чо ра. Еги пат ску сфин гу.

Р. Г. П.: Да ли у Уну тра шњем мо ру мо же мо ви де ти тра го ве Ан дри ће вих Зна ко ва по-
ред пу та?

Д. В.: Сва ка ко се ни сам све сно угле да ла, ипак, то је та ко ре ћи пра ста ра фор ма, хип-
ном не ма та, жи ва и да нас. Уну тра шње мо ре је и дру го, мно го шта дру го.
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Р. Г. П.: За што је за Вас Жи жек „пун стра сти бр бља ња“?

Д. В.: Он је јав на фи гу ра, вр ло је ак ти ван, има ста тус по пут поп ико не, и ја сам хва-
та ла ту пре по сре до ва ну сли ку о ње му, или га ве ли ча ју или с ин диг на ци јом и пре зи ром 
од ба цу ју; по сма трам га са стра не, као де те, и из во дим та кве за кључ ке, он фр фља; 
ни сам се ба ви ла оним што је на пи сао, већ том спо ља шњом естрад ном сли ком, са же-
то. Ци ти ра ла сам и Сај си: Ви бри ра мо као Жи жек и Kемиш.

Р. Г. П.: Шта ре ћи о Да ви ду Да би ћу на ску пу Ша ма на?

Д. В.: Тај из ве штај са ша ман ског ску па је ау тен ти чан. По ку шао је, као из вор ни пре-
ва рант да пре ва ри ша ма не. Они су га пре по зна ли и из ба ци ли. Пи та мо се за што ни су 
по зва ли не ко га да га ухап си. Ша ма ни не при ја вљу ју, пре по зна ју. На том ску пу, ша ма ни 
су би ли за бри ну ти и за ни ску ко лек тив ну свест.

Р. Г. П.: И да се при кра ју по зо ве мо на Ва шу при чу „Ма ли жи во ти у све ту пред ста-
вље ном као да је ве ли ки“. О пу то ва њу на ре ла ци ји Бео град –Но ви Сад, где три осо бе 
од ла зе на по греб, а не ко за но ве та ло при ча о ау то но ми ји у Вој во ди ни. Пр ви и по след њи 
пут се обла чи мо са ми.

Д. В.: Три се стре пу ту ју (мо је се стре и ја), иду на по греб сво га уја ка у Но ви Сад во-
зом (ни је Со ко). До ко ни пут ник их за ма ја ва и про во ци ра. Сва ка му од го во ри у скла ду 
са сво јим ка рак те ром.


