
93

РЕД
 ВО

Ж
Њ

Е
Ни на Жи ван че вић и Ја сна Ша мић

МО ЈА КЊИ ЖЕВ НОСТ НИ ЈЕ ЗА ДЕЧ ЈИ ВР ТИЋ
Ни ну Жи ван че вић сам упо зна ла при је не ко ли ко го ди на пре ко за јед нич ког по зна ни ка, 

али сам од мах осје ти ла бли скост с овом пје сни ки њом, исто ри чар ком и кри ти чар ком умјет-
но сти, есе ји сти цом, про фе со ри цом, по ли гло том, ау тор ком ви ше књи га про зе. Не са мо 
због то га. Ви ше због оног жи во та из бје гли це ко ји је иза бра ла сво јом во љом, као и ја, од-
ла зе ћи, ка ко ми се чи ни, у по тра гу за кул ту ром, а не за хље бом, као мно ги дру ги ко ји на-
пу шта ју сво је зе мље и до мо ве. Мо жда из пу ке по тре бе за лу та њем? Мо жда из но мад ства 
ко га ни је ни би ла свје сна ра ни је? Мо жда из же ље за бо љим за ни мљи ви јим, ис пу ње ни-
јим жи во том? Мо жда из ма зо хи зма. Ње на ју на ки ња са ма на јед ном мје сту у ро ма ну 
Про дав ци сно ва (На род на Књи га, Бео град, 2000) ка же да не ра зу ми је мно ге сво је по-
ступ ке. Мно ги ма од нас то из ми че. Дру ги има ју илу зи ју да зна ју све и о дру ги ма и о се би. 

Са Ни ном Жи ван че вић сам се на шла у ка фа ни „Ро станд“, пре ко пу та Jar din de Lu xem-
bo urg, и од мах схва ти ла да је тих не ко ли ко са ти ко ли ко смо сје ди ле пре ма ло да би смо 
ре кле јед на дру гој све што би смо же ље ле. 

По том сам Ни ну по зва ла као пје сни ки њу у јед ном свом пер фор ман су, гдје сам пред-
ста вља сво ју књи гу, ро ман пи сан на фран цу ском и на бо сан ском, Les cen trées des âmes 
er ran tes (на на шем, Де ве ти вал). Про мо ци ја је би ла у јед ној га ле ри ји гдје су уче ство ва ли 
из вр сни му зи ча ри, по пут ви о ли ни сти це Ви о ле те Сма и ло вић Ху а рт. 

По том сам про чи та ла мно ге Ни ни не књи ге, про зна дје ла, есе је, кри ти ке, пје сме. Из 
свих њих са зна ла сам мно го о ау тор ки, али не са мо о спи са те љи ци, не го и о Ори јен ту 
оп ће ни то – иа ко сам и са ма ори јен та ли ста – о на шем до бу, о на шој про шло сти, о умјет-
но сти у сви је ту, нај ви ше оној мо дер ној. И осје ћа ла и да ље бли скост са спи са те љи цом, 
иа ко сам уви ђа ла и ве ли ке раз ли ке у на шем но мад ству. Ако сми јем та ко на зва ти и Ни нин 
до са да шњи жи вот? А пра ву исти ну о то ме, овај чи та лац мо же са зна ти, на дам се, из овог 
раз го во ра са овом пје сни ки њом.

Ја сна Ша мић: Поч ни мо овај раз го вор са тво јом књи гом про зе Про дав ци сно ва. То 
је, жан ров ски го во ре ћи, по ме ни, пр вен стве но ро ман, и то ро ман мо дер не фор ме. У ко јој 
сва по гла вља на зи ваш при ча ма. Тач ни је „пр вом при чом“ и „прет ход ном при чом“. То 
ни гдје ни кад ни сам ви дје ла. За што је та ко? И у ко ји жа нр смје шташ са ма то дје ло о 
твом вањ ском и уну тра шњем но мад ству, ка ко сам га ја до жи вје ла? 

Ни на Жи ван че вић: Тај ро ман ко ји упор но из бе га ва жан ров ске од ред ни це, ка ко 
си при ме ти ла упра во је при ча о но мад ским лу та њи ма про та го нист ки ње, као и ве ћи 
део мо је про зе ау то би о граф ског ка рак те ра. Али се не тре ба за ва ра ва ти да је то при ча 
о ау то ру, за то у пред го во ру сто ји Рем бо ов ци тат „Ја, то је не ко дру ги“, јер упра во лич-
на за ме ни ца „ја“ је сте са мо реч иза ко је сто је хи ља де ра се ље них ли ца, њи хо ви сми-
сле но-бе сми сле ни жи во ти ко је про та го ни сти по ку ша ва ју сва ко днев но да осми сле 
не пре кид ним ра дом, су лу дом тр ком за соп стве ним иден ти те том и са ња њем, што да 
не, о не ком бо љем жи во ту ко ји им у из гнан ству че сто ни је до сту пан. У овом сми слу 
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ци ти ра ла сам и Ови ди је ву Три сти ју да у не ком дру гом кра ју, из ван род не гру де и ма-
тер њег је зи ка, мир за ко јим те жи мо рет ко се про на ла зи.

Ј. Ш.: Да, на са мом по чет ку ци ти раш Ови ди ја, ко га сам и са ма по ми ња ла у сво јим 
дје ли ма, и то на ла тин ском. У мом пре во ду то зна чи ова ко: Ако се пи та те за што је ово 
мо је пи смо / на пи са но ту ђим пр сти ма, био сам бо ле стан. / Па ци јент се на ла зи у нај у-
да ље ни јим ди је ло ви ма сви је та / Го то во сам био не си гу ран у сво је здра вље. / Ка кав 
ужа сан осје ћај сад ле жим са стра не / Ми сли те ли да су Ге ти ме ђу Са у ро ма ти ма? (Ови-
ди је, књи га III, 3). За што овај ци тат. Ко је ов дје бо ле сник, ако сам тач но пре ве ла? 

Н. Ж.: Тач но пре ве де но, про фе сор ко Ша мић! Из гна ник се увек ис цр пљу је, до во ди 
у ста ње крај ње фи зич ке и ду хов не из ну ре но сти – он увек по ку ша ва да до стиг не не-
мо гу ће, а то је жи ве ти два жи во та у јед ном, је дан уну тра шњи ко ји во ди мо још од де-
тињ ства, ко ји но си мо из род ног кра ја, би ло да је „гет ски“ или „са у ро мат ски“ и је дан 
дру ги ко ји упор но по ку ша ва да се укло пи у ак ци је и мен та ли тет но ве по стој би не. У 
мом слу ча ју при че се усло жња ва ју јер сам мла дост про ве ла у Ср би ји, тач ни је у род ном 
Бео граду, дру ги део жи во та не ка ко је про те као у Сје ди ње ним Др жа ва ма, а тре ћи ево 
у Па ри зу. При че се ме ша ју та ко да че сто не зна мо ко ја је она „пр ва при ча“, а ко ја она 
ко ја сле ди или чак прет хо ди пр вој.

Ј. Ш.: Да ли је свје сно оста вље на ениг ма на ла тин ском, па ко зна и спо зна, тим бо ље, 
ко то ни је у ста њу, ни је ни ва жно за ову при чу пре бо га ту ли ко ви ма? 

Н. Ж.: Да, упра во та ко. Ни сам же ле ла да пре во дим ла тин ски ци тат јер кла сич ни 
фи ло ло зи би то увек пре ве ли бо ље од ме не, а не ка ко ов де ула зи и при ча о на шем 
иде ал ном чи та о цу као и пи та ње „ко нас уоп ште чи та“? Не ка ко сам си гур на да ову мо-
ју та ко зва ну екс пе ри мен тал ну про зу чи та ју мо је ко ле ге и љу ди ко ји су за вр ши ли кла-
сич ну гим на зи ју, а њи ма не тре ба мој пре вод Ови ди ја. 

Ј. Ш.: Као мо то у књи зи ја вља се и Рем бо ов стих: „Ја, то је не ко дру ги“ (об ја шњен 
дру гим мо том Д. Ша рић: „Ја сам са мо ја, а не не ко дру ги“). Пи та ње да кле гла си: да ли је 
исто вре ме но Ја не ко дру ги или са мо ја, или пак обо је? (Са ма ве лиш при кра ју књи ге да си 
у по тра зи за над ре ал ном аван ту ром и у вре ме ну кад си осу ђе на на „бе дан рад“ у ноћ ном 
клу бу, по ми сао на Рем боа чи ни ла ти се нај нор мал ни ја.)

Н. Ж.: Ма ло ра ни је по ку ша ла сам да об ја сним тај фе но мен, ка ко се лич на за ме ни ца 
„ја“ умно жа ва и ка ко иза на шег ја сто је мно ги љу ди, бес крај но људ ство но ма да и чи-
та о ца, јер ако би чо век пи сао са мо о се би и за се бе, не узи ма ју ћи у об зир тај кван тум 
раз ли чи тих гла со ва ко ји ма пру жа мо, као пи сци, мо гућ ност иден ти фи ка ци је, за што 
би смо уоп ште же ле ли да не што об ја ви мо? Био би нам до во љан не ки лич ни днев ник 
ко ји ни ко ме не би смо по ка за ли, не ко лич но пи смо ко је би би ло не ка вр ста са мо те ра-
пи је. Чи ни ми се да је о то ме го во рио и Волт Вит ман у сти ху, ре као је јед ном да ње гов 
пе снич ки глас са др жи мно жи ну свих гла со ва ко је је чуо. Али, ка ко по ву ћи ли ни ју из-
ме ђу не ког ве о ма лич ног ис ка за и оног ко ји са др жи огром ну ко ли чи ну свих људ ских 
ква ли те та о ко ји ма пи ше мо? Ово ве о ма ва жно пи та ње тре ба да за о ку пља ства ра ла-
штво сва ког умет ни ка, ка ко из не ти и уз ви си ти сво ју ра дост или лич ну сва ко днев ну 



95

ја ди ков ку на од ре ђе ни умет нич ки ни во да бу ду при хва ће не, иден ти фи ко ва не од стра-
не бли жњег чи та о ца. Увек ка да пи шем на дам се да ћу ус пе ти у том на да све те шком 
по ду хва ту, а сви ве ли ки пи сци, на при мер Тол стој или До сто јев ски су успе ва ли у ње му, 
ви ди мо око се бе сва ко днев но го ми ле Рас кољ ни ко ва, Ве ли ких Ин кви зи то ра итд.

Ј. Ш.: Тво ја књи га „лу та ња“, пи са на у пр вом ли цу, по чи ње кад тво ја ју на ки ња на пу-
шта Њу јорк гдје је ду го жи вје ла. Не ви ди се тач но ко је је то ври је ме, али сам ра зу мје ла 
да је крај осам де се тих, по че так де ве де се тих. Имам ли пра во? Је ли то књи га о аван ту-
ри, аван тур си ти ци, аван ту ра ма, или мо жда по врат ку не че му без об зи ра што се иде 
у не по зна то, чи ји чак ни је зик не зна ју на ки ња?

Н. Ж.: Не, то ни је јед на ла ка „аван ту ри стич ка“ при ча иа ко би смо мо жда не ки ро ман 
и на зва ли аван ту ри стич ким, при ча је о лу та њи ма, ми грант ским по ме ра њи ма ко ја на-
ста ју као по сле ди ца рат них лу та ња иза зва них тра ге ди јом ко ју нам је до нео гра ђан ски 
рат. Иа ко ни сам у том пе ри о ду по чет ком де ве де се тих бо ра ви ла у сво јој род ној Ју го-
сла ви ји, тра гич не по сле ди це тих до га ђа ја и те ка ко сам до бро осе ти ла на сво јој ко жи. 
А ка ко мр зим лаж и тра гич на уоп шта ва ња до га ђа ја схва ти ла сам да не тре ба да бо ра-
вим у зе мљи ко ја је пра ви узроч ник на ше тра ге ди је, ви диш, тра га ла сам за мо гу ћим 
узро ци ма тра ге ди је и свих на ших по ме ра ња.

Ј. Ш.: Ни Аме ри ка, ни Њу јорк, ни Фран цу ска и њен глав ни град ни су ни ма ло ла ска во 
опи са ни. Пр ви на зи ваш Гра дом смр ти, дру ги ипак по вре ме но Гра дом свје тло сти? Мо-
жеш ли ма ло ви ше о то ме ре ћи?

Н. Ж.: Да, мо ји на зи ви су оди ста сло је ви ти, иро ниј ског ка рак те ра и већ ма апо стро-
фи ра ни. Њу јорк на зи вам Гра дом Смр ти још од свог пр вог ро ма на Као што већ ре кох 
(Про све та, 1994).

Ј. Ш.: Шта по сли је то ли ко го ди на жи во та „та мо“ и „ова мо“ мо жеш ре ћи о тим гра-
до ви ма још? Шта је са том свје тло шћу ко ју си има ла у ви ду? Или ка ко ка жеш, шта ре ћи 
за „ве ру у тан ку нит ко ја ми је го во ри ла да тре ба да на пу стим Град смр ти у ко ме су 
жи ве ли љу ди чи ја је вла да би ла од го вор на за све без ум не ра то ве у све ту“?

Н. Ж.: Сва ки умет ник или ства ра лац но си у се би ту тан ку нит све тло сти ко ја му 
осве тља ва пут да ство ри вла сти то умет нич ко де ло, на рав но, те ни ти се раз ли ку ју од 
умет ни ка до умет ни ка, знам за пи сце ко ји су ства ра ли и у бун ке ри ма и пи са ли не што, 
по пут ма ле Ане Франк, не што што ће се ис по ста ви ти да је умет нич ко де ло. Али, о ко-
ли чи ни ин ди ви ду ал не енер ги је и сна ге не мо гу да су дим – ја сам се про сто на шла у 
не мо гућ но сти да бо ра вим у про сто ру за ко ји сам би ла си гур на да ми не обез бе ђу је 
мо рал ни и ег зи стен ци јал ни оп ста нак, мо ра ла сам да се вра тим у Евро пу и ба рем при-
бли жим ра ти шти ма о ко ји ма сам у Сје ди ње ним Др жа ва ма са мо чи та ла уз не ми ру ју ће 
и гро зо мор не по дат ке. Ка ко су се осе ћа ли мо ји ро ди те љи и сви љу ди ме ни бли ски 
мо гла сам са мо да прет по ста вим. Али ис по ста ви ло се да је у том бра то у би лач ком рату 
би ло и до ста про фи те ра.

Ј. Ш.: Да ли ми слиш да је ова при ча исто вре ме но и по ли тич ки ро ман, од но сно ан га-
жо ва ни ро ман. По ми њеш ов дје да су по пут те бе то чи ни ле и оста ле из бје гли це из твоје 
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зе мље ко је су од би ле да иду у рат, тј. на фронт, јер „ни су зна ли про тив ко га и про тив 
че га тре ба да се бо ре“? Ти мла ди љу ди, ка ко ка жеш, од би ли су да „диг ну ру ку на сво ју 
бра ћу“.

Н. Ж.: Да, мно го го ди на ка сни је у при чи Са де ка Хе дја та, иран ског Но бе лов ца, на-
и шла сам на слич ну вр сту ди ле ме – шта мо рал на осо ба мо же да од лу чи да чи ни ка да 
су му од ре ше не ру ке пред сва ким зло чи ном? Да ли она за тва ра очи или се са мо осла-
ња на ослу шки ва ње соп стве не са ве сти? На рав но да ово мо је шти во мо же ући у жа нр 
по ли тич ке при че. Рат као део по ли тич ке при че укљу чу је без ум но ру ко ва ње љу ди ма 
и оруж јем као и од су ство сва ке са ве сти, та ко зва ног мо рал ног им пе ра ти ва.

Ј. Ш.: Исто вре ме но на ви ше мје ста спо ми њеш да се де ве де се тих го ди на код нас, у 
за јед нич кој нам до мо ви ни, де сио гра ђан ски рат. То је чест тер мин ко ји упо тре бља ва-
ју број ни гра ђа ни Ср би је кад је у пи та њу рат де ве де се тих на Бал ка ну, а ко ји ми у Бо сни 
зо ве мо нај че шће агре си јом на Бо сну. Пр вен стве но од стра не Ср би је. Шта ми слиш оп-
ће ни то о том ди је лу на ше за јед нич ке по ви је сти?

Н. Ж.: Тај део по ве сти је сра мо та и ру гло на ли цу Ср би је и ни је ни чу до да су Са дам 
Ху се ин и Ми ло ше вић би ли тре ни ра ни као бан ка ри у ис тој аме рич кој шко ли „за еко-
но ми ју и бан кар ство“, ве ро ват но су ту тре ни ра ли и Пи но чеа. Е са да, да се вра тим на 
сво ју при чу – са мо по хлеп ни, без ум ни и љу ди без ика кве ин те ли ген ци је или са ве сти, 
стиг ну у ту та кву шко лу. Да су ме не упи са ли у њу, већ би ме пр вог да на ве ро ват но изба-
ци ли или бих ја пр ва по бе гла ода тле.

Ј. Ш.: Не јед ном сам при ми је ти ла овај фе но мен код на ших ста нов ни ка, а то су иден-
ти фи ка ци је са зло чин ци ма. Дру гим ри је чи ма, тво ја ју на ки ња је не за до вољ на што За пад 
по ми ње да су Ср би по чи ни ли зла, да бом бар ду ју Са ра је во, да отва ра ју ло го ре… Чи ни јој 
се да је ци је ли сви јет на јед ном про тив ци је лог срп ског на ро да. Ја ни кад та ко ни сам 
схва ти ла пи са ње за пад них ме ди ја, јер се по јам Ср би у том кон тек сту од но си на бар-
ба ре ко ји су по чи ни ли зло чи не, про гла сив ши се Ср би ма (ве ћи ном су то, на жа лост, ро-
ђе ни Бо сан ци, или Цр но гор ци), го во ре ћи да то чи не у име срп ског на ро да. Исту при чу 
чу је мо и да нас са по ли тич ког вр ха Ср би је и РС-а. (Исто вре ме но, и дру ги на ро ди, или 
„на ци је“, по ис то вје ћу ју се са сво јим во ђа ма, и по ми њу про па ган ду за па да, чим се кри ти-
ку је не ки њи хов во ђа.) 

Н. Ж.: Из ви ни, ме ни се та це ла ствар чи ни ма ло ком плек сни јом или бар сам је ја на-
пи са ла с ду бљом на ме ром да се ис тра же све стра не про бле ма ко ји ти на зи ваш про бле-
мом иден ти фи ка ци је. У то вре ме у ме ди ји ма су об ја вљи ва не ис кљу чи во цр но-бе ле, 
али ужа сне сли ке зло чи на и на За па ду је био уо би ча јен ме диј ски став да ако ка жеш 
ода кле си, ако си из Ср би је ни ко те не ће пу сти ти ни у ре сто ран. Истим ар ши ном, не 
ми слим да су Тур ци би ли то ли ко зли пре ма Кур ди ма и Јер ме ни ма ко ли ко их је за пад-
на по ли ти ка оп ту жи ла, а ни пре ма на ма то ком пет сто го ди на Ото ман ске вла да ви не 
– за бо ра вља мо да је у то вре ме сву где у све ту вла дао сред њи век и да је Им пе ри ја 
од у век би ла им пе ри ја – у по гле ду ус по ста вља ња ка кве-та кве за ко но дав не др жа ве, 
ха рач је пер сиј ска реч за „так су“, а ту реч сви мр зе под јед на ко на ис то ку и на за па ду 
већ хи ља да ма го ди на. Кад по ми слим на на ру че ну агре си ју од стра не Ср ба пре ма 
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Бо шња ци ма – ме не об у зме ужа сна ту га, јер сам ту жна да је цео на род из гу био ме ру 
ра су ђи ва ња и гла ву – ако је већ не ко обе ћао по ли ти ча ри ма и во ђа ма не знам шта, на 
њи ма је би ло, на осно ву њи хо ве лич не са ве сти и све сти да не при хва те по ну ђе но. И 
ка ква стра шна це на за трун ку не ке глу пе иде о ло ги је и про фи та...

Ј. Ш.: Ти ка жеш на јед ном мје сту: Крај ње је за луд но да жу ри мо у Па као, он нас сву-
где, у сва кој зе мљи са че ка иза угла, у тре нут ку кад га нај ма ње оче ку је мо. Ка кав је твој 
од нос пре ма дру гим ци ви ли за ци ја ма и зе мља ма, бу ду ћи да си про пу то ва ла, ре кло би се, 
ци је ли сви јет?

Н. Ж.: Да, ха-ха, ха рач нас са че ка иза угла у сва кој зе мљи и на сва ком ме сту, а по го-
то ву оне ко ји упи ру по глед у не бо и зве зде и не раз ми шља ју о ма те ри јал ним до би ти ма.

Ј. Ш.: Сли ке гра до ва ко је опи су јеш, у ко је тво ја ју на ки ња свра ћа, у ко ји ма жи ви, у ко ји ма 
во ли или па ти, као и ли ко ви ко ји се ту по ја вљу ју вр ло су ту роб не, и ствар но се чи не сви 
де ка дент ни и при лич но бо ле сни? Да ли је то би ла мо дер ност оно га до ба, тра је ли то и 
да нас, или се тре ба на зва ти још не ким име ном ? Мо гу ће да гри је шим кад ова ко ка рак те-
ри шем тво ју ју на ки њу и „ње не“ гра до ве ко је си ти ра ни је ско ро све на зва ла па клом? 

Н. Ж.: Ех, чуј, ја сам сва ка ко пре све га пе сни ки ња, бо дле ров ске про ве ни јен ци је, 
али оно што је си гур но је сте да ова књи жев ност са зи да на на нер ва лов ским ли ти ци ма 
– ни је за деч ји вр тић. Мо ја ни ка да ни је ни би ла, од у век сам тра жи ла од чи та о ца да 
мо ра да од ра сте јер, као што ре че мо ја мај ка, ро ђе на и од ра сла у Бо сни, „жи вот ни је 
јор го ван“, чак ми ова но ви ја тен ден ци ја фран цу ске са вре ме не про зе ужа сно сме та јер 
сва ки до га ђај опи сан у књи зи те жи да под ве де под уше ће ре ни ли ли хип. 

Ј. Ш.: У тво јој књи зи смје њу ју се ли ко ви, без број њих. Она је на кр ца на и до га ђа ји ма и 
ли ко ви ма. Тач ни је жи вот глав не ју на ки ње на кр цан је до жи вља ји ма. При мје ти ла сам да 
у не ко ли ко ри је чи из вр сно осли каш не ке љу де, та ко, на при мер, и лик ју на ки ње Ле ан дре, 
те „ве ли ке и по спа не же не“ ко ја је жи вје ла у „не кој вр сти по лу ро ман тич ног сна о ве ле-
гра ду“, Па ри зу, и „ко ја ми је од мах ста ви ла до зна ња да по ти чем из Ср би је, зе мље укле-
те“. Да кле, ко мен тар се од но си на лик, а пи та ње на зе мљу у ко јој си се ро ди ла, и од ра сла, 
иа ко си до не кле и Бо сан ка јер је тво ја мај ка по ри је клом из Бо сне.

Н. Ж.: Ово су за ни мљи ве опа ске од стра не ау тор ке за чи ји ро ман-ре ку сам не дав-
но по ми сли ла да та ко ђе оби лу је и до га ђа ји ма и ли ко ви ма. Да ли је хи пер бо ла не ка 
фи гу ра ко ју тре ба чи сти ти, увек раз ми шљам о то ме. Не знам, очи глед но је ли ко ва и 
до га ђа ја би ло мно го у тој крат кој про зи, не ка вр ста ен тро пи је за ко ју се на дам да није 
до сад на, али сва ка ко би смо нас две мо жда и да ље тре ба ло да учи мо од Бе ке та од ре-
ђе на са жи ма ња или ди ја лог, на при мер, ко ји во де са мо два од ре ђе на ли ка.

Ј. Ш.: На јед ном тво ја ју на ки ња ри да са при ја те љи цом и за кљу чу је ка ко Фран цу зи 
не во ле та кве из ли ве осје ћа ња. Ми слиш ли, као и она, као и ја на по кон, да Фран цу зи и 
да ље не во ле та кво не што, по себ но не у умјет но сти?

Н. Ж.: На рав но, ов де смо у кул ту ри стро гог нео кла си ци зма ко ја не во ли наш меди-
те ран ски или ори јен тал ни ба рок, а иза ко га ја сто по стот но сто јим, реч ју и де лом.
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Ј. Ш.: За Ара пе ка жеш да су ми сли ли да је „њи хо ва бе да је дин стве на и не за ме њи ва“. 
Шта уоп ште да нас ми слиш о но вим из бје гли ца ма, том но вом ва лу, као и жи во ту стра-
на ца у Гра ду свје тло сти? Тво јој ју на ки њи би ло је до вољ но се дам да на да уви ди да се и у 
Гра ду свје тло сти ла же и му ти на исти на чин као и „код нас“ на Бал ка ну, и сву гдје дру гдје. 

Н. Ж.: Мо жда сам се стро го и не за слу же но освр ну ла на пост ко ло ни јал ну му ку и 
бе ду на ше су нит ске бра ће, али увек сам твр ди ла да из бе гли ца ма из Афри ке или јед ног 
де ла Ази је ни ма ло ни је ла ган жи вот у ко лев ци хри шћан ске и за пад њач ке кул ту ре ко-
ји се да нас па нич но бо ре за оп ста нак сво је исто ри је, кул ту ре и ци ви ли за ци је. У сва ком 
слу ча ју, у Фран цу ској је до ба про све ће но сти одав но пре ста ло, а на сва ком ко ра ку 
вла да од ре ђе ни вид не про све ће но сти ду ха и обра зо ва ња.

Ј. Ш.: Гад но у твом ро ма ну-при по ви је ци (ис по ви је сти?) про ла зи, по пут гра до ва, и 
ци је ла Евро па, ко ја је, по ри је чи ма тво је ју на ки ње, по ста ла „фа ши стич ки ори јен ти са-
на“. Мо жеш ли по ја сни ти ту ми сао?

Н. Ж.: А-ха, то бе ше мој ко мен тар на ла жне де мо кра ти је у чи је име ца ру ју че сто 
фа ши зам и чист ло по влук, иа ко ни сам еко но ми ста ни пра ва уче ни ца Кар ла Марк са. 
Ме ђу тим, ја је ипак во лим, на шу ста ру, по ха ба ну и збу ње ну Евро пу, као мај ка ко ја во-
ли и раз у ме сво је про па ло, по не кад де ка дент но, а на да све не ра зум но и пре те ра но 
вас пи та но де те.

Ј. Ш.: Шта оп ће ни то ми слиш о на ро ди ма? На јед ном мје сту ка жеш да се ју на ки ња 
на про сто бо ји да јој на род не из гле да она ко ка ко о ње му пи ше ме ђу на род на штам па. 
Већ сам то слич но спо ме ну ла го ре. Али ни сам твој од нос пре ма на ро ди ма, и ин ди ви дуи. 

Н. Ж.: Не знам, јед ном сам ти ис при ча ла да сам це лу де це ни ју жи ве ла с осо бом из 
за и ста древ не кул ту ре и ци ви ли за ци је, од ко је сам мно го то га на у чи ла, пре све га ме-
ња ју ћи пој мо ве и ре пе ре на ше европ ске кул ту ре и ци ви ли за ци је. Ма ла до за смер но-
сти у по и ма њу оног „дру гог“, по Де ри ди и Ле ви на су, на во ди нас на по ми сао да сва ко 
свог су се да ме ри сво јим ар ши ном, не ки то чи не уки да њем аро ган ци је у оп хо ђе њу, 
ов де пре све га ми слим на ори јен тал не кул ту ре ко је је чак и Ни че ве о ма по што вао, на 
ви си ни сво је пла ни не на чи јем је вр ху бо ра вио За ра ту стра... 

Ј. Ш.: Да ли се љу ди пре по зна ју у тво јим фик ци ја ма? Ко су тво ји мо де ли? 

Н. Ж.: Да аа, не ки се пре по зна ју па се по сле на ме не љу те, те шко им је об ја сни ти 
ка ко се пра ви ро ман, је дан лик је увек амал гам, ком по зит са ста вљен од мно гих ствар-
них ли ко ва као у Пи ка со вој ку би стич кој сли ци.

Ј. Ш.: Да ли за се бе мо жеш ре ћи да си (и) ерот ски пи сац? При лич но сло бод но го во риш 
о сек су ал но сти и сек су ал ној љу ба ви.

Н. Ж.: Не, не бих мо гла сме сти ти се бе (у окви ру љу бав ног ро ма на) у тај жа нр, ова 
књи га о ко јој го во риш не чи ни ме ипак ерот ском спи са те љи цом, ни ти до бром за го-
вор ни цом пор но гра фи је. Иа ко, исти на, од епо хе Д. Х. Ло рен са или ре ци мо Ке ти Акер, 
у но ви је вре ме, да ле ко сло бод ни је сви при сту па мо опи си ма еро ти ке и те ла, да, осло-
бо ђе ног те ла.
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Ј. Ш.: Шта је за те бе љу бав? Је ли то исто што и ве за ти се за не ко га?

Н. Ж.: Ево, по ку ша ћу да из бег нем ов де кли ше, а већ упа дам у ша блон до бре бу-
дист ки ње или хри шћан ке ко ја ће ти ре ћи да љу бав има мно го фор ми, али та фор ма је 
отво ре на, ни ка ко не же ли не ко га да ве же и оба ве же – ка ко би смо се са мо усу ди ли! 
Не ма мо пра ва ни на свој жи вот че сто, а ка мо ли на ту ђи, ако сам до бро про ту ма чи ла 
тво је пи та ње, ве ру јем ли у грч ки по јам љу ба ви, ага пе? Да, на кон ше зде се те не ка ко 
се сти ша ва страст, а ђа на или му дрост по чи ње да се ука зу је на хо ри зон ту не чи јем и 
сва чи јем...

Ј. Ш.: Сла жеш ли се са сво јим ју на ком Ра сти ња ком кад ка же: Кад би сви љу ди јед ни 
дру ги ма ку по ва ли ру же, свет би био бо љи?

Н. Ж.: До не кле, иа ко је то фран цу ска jo lie phra sem, али да, по не ки љу ди мо ра ју од 
не че га да поч ну. Иа ко се не ки бр зо збу не па за бо ра ве на бла го род ност, ка жу да је Ге-
белс стал но не жно ми ло вао сво ју ма цу док је му чио за тво ре ни ке

Ј. Ш.: Шта те још др жи за овај град?

Н. Ж.: По ку ша вам се би стал но да ка жем да ме ни ка да ни шта ни је др жа ло ни за 
је дан град (у мом слу ча ју до ста тач но), али мо ја ма ла по ро ди ца је ту у Фран цу ској – ако 
они оду не где дру где, си гур но ћу и ја.

Ј. Ш.: Шта ми слиш о сло бо да ма у Фран цу ској? И уоп ште о сло бо ди ду ха?

Н. Ж.: Сло бо де ту оди ста по сто је, али су не рав но прав но рас по ре ђе не, кла сно и 
ра сно пред о дре ђе не, на при мер, те би и ме ни као при до шли ца ма из Ис точ не Евро пе 
– оне су вр ло ма ло до ступ не, на жа лост, ви дим да и ти про ла зиш кроз јед ну лич ну, 
ни ма ло ве се лу при чу – о не ги ра њу основ них људ ских пра ва.

Ј. Ш.: У јед ном тек сту о ег зи лу ка жеш: Је дан од нај ве ћих „спе ци ја ли ста“ за те му егзи-
ла, Па ле сти нац у Њу јор ку, Едвард Са ид (Ed ward W. Said) на пра вио је раз ли ку из ме ђу 
љу ди ко ји су из гна ни ци, прог на ни и по сла ти у ег зил; ту су из бе гли це, ко је тре нут но 
жи ве на не кој те ри то ри ји, док се рат ни су коб не за вр ши у род ној зе мљи, ту су екс па-
три о те ко ји до не кле сво је вољ но је ду туђ хлеб и, еми гран ти ко ји при па да ју свим овим, 
али ни јед ној ка те го ри ји баш тач но... Већ са ма реч „ег зил“ под ра зу ме ва од ре ђе ну са мо-
ћу и спи ри ту ал но бес пу ће. Је ли тач но да „оно што по ста је до ми нант но у ег зи лу је сте 
осе ћа ње љу ба ви пре ма кра ју и на ци о ну из ко га је чо век по те као...“?

Н. Ж.: Па не бих се баш сло жи ла јер за ме не чо век по ти че из не ког спи ри ту ал ног 
на сле ђа и тра ди ци је ко ји мо жда и ни су тре нут но при сут ни у кра ју из ког је по те као 
– по гле дај исто ри ју Ја зи да у Ав га ни ста ну, да не иде мо још да ље у про шлост.

Ј. Ш.: Пи шу ћи о из бје гли ца ма, спо ми њеш и јед ну та ко зва ну умјет ни цу ко ја је за ме не 
при мјер де ка ден ци је умјет но сти на За па ду, и уоп ште сим бол про да ва ча ма гле. То је 
Ма ри на Абра мо вић: Не ке од ин ди ви ду ал них про ме на и по сле ди ца, про у зро ко ва них 
про ме ном по ли тич ког си сте ма, а ко је су се од сли ка ле на жи вот и рад умет ни ца, нај-
бо ље илу стру је при ча Ма ри не Абра мо вић... Шта те фа сци ни ра код ове же не? 
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Н. Ж.: Упор ност, са мо ди сци пли на и од ре ђе на др скост. 

Ј. Ш.: Те бе ве о ма за ни ма Ори јент, та мо си од ла зи ла, не гдје и жи вје ла, ја ко до бро 
по зна јеш тај сви јет што се ви ди и из твог есе ја о Ира ну и пер зиј ској кул ту ри. От куд 
то за ни ма ње?

Н. Ж.: Па до бро, мој отац Вла ди мир Жи ван че вић био је по зна ти Ира но лог чи ји се 
док то рат ба вио кул то ви ма Аху ра Ма зде и на сле ђем ма зда и зма та ко да сам од нај ма-
њих но гу пре ли ста ва ла књи ге са пер сиј ским ми ни ја ту ра ма из Шах на ме Ди ва на. Као 
мла да сту дент ки ња пре ве ла сам Ру ми ја на срп ски, на жа лост са че ти ри европ ска јези-
ка, што је та да још увек би ло до зво ље но и об ја ви ла пре вод у би бли о те ци „Гра фос“ Ви те 
Мар ко ви ћа сре ди ном 1980-их. Ме ђу тим, ори јен та ли сти ку ни ка да ни сам сту ди ра ла, 
али ми је дра го да је отац по кло нио сво ју огром ну и рет ку би бли о те ку про фе со ру 
Бар јак та ре ви ћу на Бео град ском фи ло ло шком фа кул те ту, да се сту ден ти слу же тим 
књи га ма. Мој жи вот пак до жи вео је чу дан за о крет у тре нут ку ка да сам у Па ри зу су сре ла 
ли це мла ди ћа ко ји као да је си шао с јед не од тих ми ни ја ту ра, а ни сам ни зна ла да је 
он упра во био по то мак по ро ди це „са сли ке“, слав не пер сиј ске ди на сти је Ка ђар. У том 
сми слу, од у век сам твр ди ла да је сва чи ји жи вот мно го за ни мљи ви ји од не ког ро ма на.

Ј. Ш.: Иа ко сам и са ма ори јет на ли ста и сту ди ра ла сам све те ори јен тал не је зи ке, 
од те бе сам мно го на у чи ла. На при мјер, о ве ли ком пи сцу Са де ку Хе да ја ту. Ка жеш да је 
био Но бе ло вац ко ји је на кон од ла ска из Ира на жи вио у Па ри зу то ком 1930-их, из вр шио 
са мо у бој ство 1951. По ми њеш и мно ге дру ге пи сце и фи ло зо фе. Ко ли ко те бе за ни ма ми-
сти ка, ислам ски су фи зам, ко ли ко зо ро а стри зам? 

Н. Ж.: Ми слим да су мо ја ис тра жи ва ња су фиј ске ме та фи зи ке до не кле пре ва зи ла-
зи ла за ни ма ње обич ног тра га ча за све тлом исти не, али се ни ка да ни сам пре те ра но 
ба ви ла прак тич ним ра дом – бо рав ком у те ки ја ма итд. – ви ше сам тај ме та фи зич ки део 
пре пу шта ла пра вим дер ви ши ма као што је Ха ким Беј, ко ји ме је по чет ком де ве де се тих 
мо лио да га оба ве зно по ве дем у по след њу те ки ју у Ско пљу у ко јој су се од ви ја ли жи ви 
ри ту а ли. Ни ка да до Ско пља ни смо сти гли, по чео је рат у бив шој Ју го сла ви ји, на дам се 
да ту те ки ју у Ско пљу као ни си на го ге или џа ми је ни су за тво ри ли, ни шта ви ше не зна мо 
шта да оче ку је мо од бес при зо р них вла сто др жа ца.

Ј. Ш.: У сво јим тек сто ви ма мно го пи шеш и о Ин ди ји. Тво је зна ње о тој ци ви ли за ци ји 
и ре ли ги ја ма је за ди вљу ју ће. И та мо си бо ра ви ла? (Је дан твој ју нак ка же: Ми шо ће за тим 
ре ћи да ни Ин ди ја ни ње но дру штво и на ро ди не тре ба ни ка да, баш ни ка да, да под-
лег ну ути ца ју За па да, што је ве ли ко ду шно осе ћа ње јед ног за пад ња ка ко је ја, би ће са 
Бал ка на, ни ка да, баш ни ка да, ни сам мо гла да осе тим.)

Н. Ж.: У сми слу да је и Ми шо сма трао да За пад на Евро па или ов де „За пад“ ни су 
увек ме ри ло свих ци ви ли за ци ја, што смо и ми на Бал ка ну мо гли да схва ти мо по го то во 
кад се тај За пад по и гра вао па ра лел ним бал кан ским ис ку стви ма и те ко ви на ма.

Ј. Ш.: Пи шеш и о мно гим по зна тим љу ди ма са За па да, фи ло зо фи ма као што је Жи жек, 
спо ми њеш и же не фи ло зо фе и лин гви сте ко је си лич но упо зна ла, као што је Кри сте ва. 
Шта ти се до па да код ње? Ка жеш: Се ћам се Ју ли је Кри сте ве, ко ја ми се обра ти ла упи рући 
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у ме не оне сво је сит не, пра во слав не очи, у тре нут ку ка да ми је би ло те шко. „Па ка ко 
и ка да су то бом бар до ва ли Бео град?“, упи та ла ме је, и ја сно се се ћам да је ре кла „они“, 
а не „ми“, иа ко смо га мо жда бом бар до ва ли, пре ма Де ле зу, сви ми.

Н. Ж.: Не ка од пи та ња и од го во ра ко је сам по ку ша ла да дам у сво јој про зи, а на да све 
по е зи ји, на про сто су се по ду да ра ли с при сту пом Кри сте ве слич ној и ис тој про бле ма ти-
ци – за ди вљу ју ћа је ко ли чи на зна ња ко јом по зна та на уч ни ца и спи са те љи ца при сту па 
ана ли зи про бле ма, пре све га ана ли зи са вре ме не књи жев но сти, пси хо лин гви сти ци 
итд. Ве о ма ми је по мо гла да се у окви ру CNRS-а (фран цу ског на ци о нал ног цен тра за 
на уч на ис тра жи ва ња), чи ји си и ти би ла део, из бо рим са те шком про бле ма ти ком „не-
у ро тич не и лу де же не у исто ри ји ви зу ел не умет но сти“ ти ме што се све срд но за у зе ла 
за мој про је кат.

Ј. Ш.: Шта ве лиш о бом бар до ва њу Бео града? То је че шћа при ча код ста нов ни ка у 
Бео граду и том ди је лу Бал ка на, не го че тве ро го ди шње гра на ти ра ње Са ра је ва?

Н. Ж.: Чуј, пот пу но раз у мем твој бол и ре зиг на ци ју, али тру дим се да раз у мем и 
ста нов ни ке мо га род ног гра да – ту жно је то што смо сви че сто жр тве оне по сло ви це 
да се чо век не по че ше или не осе ћа ту ђу му ку све док га не што лич но не по го ди или 
„за свр би“. Ту жно је што не мо гу да се осе тим лич но од го вор ном за без ум на на си ља 
ко ја су пре тр пе ли мо ја бра ћа и се стре из Бо сне, Хер це го ви не и Хр ват ске – мо гу са мо 
да ка жем да ме је ужа сно упла ши ло све то на си ље ко је ми ни да нас не до пу шта да се 
скра сим у јед ном од по ме ну тих гра до ва.

Ј. Ш.: Шта је за те бе мо дер ност? 

Н. Ж.: На про сто на ста вак не ке прет ход не исто риј ске фор ма ци је, у не че му бо ље, а 
у не че му го ре од прет ход них. Ви диш, че сто сам ми сли ла да је ван свих по ме ну тих 
ге о по ли тич ких те ко ви на јед но од нај ве ћих до стиг ну ћа мо дер но сти три јумф са вре ме-
не ме ди ци не над бо ле шћу, ме ђу тим ни то да нас не мо же мо са си гур но шћу, у епо хи 
пан де ми је ко ви да, на зи ва ти не ком ви со ком те ко ви ном! Пре о ста је нам ме та фи зич ка 
на да да ће се ко смос по бри ну ти за нас.


