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РЕД ВОЖЊЕ

Ли ди ја Дим ков ска и Ду брав ка Ђу рић

ПРЕ ПИ СКА СА СВЕ ТОМ
Ли ди ја Дим ков ска је јед на од нај у спе шни јих ма ке дон ских књи жев ни ца. Ње на по-

е зи ја и про за пре во ђе не су на раз не свет ске је зи ке, укљу чу ју ћи и срп ски, а ре цеп ци ја 
ње них књи га је из ван ред на. На про мо ци ја ма и јав ним раз го во ри ма она при ча ду хо-
ви то и с је дин стве ним уви ди ма у то ка ко функ ци о ни ше по ље књи жев не про из вод ње с 
об зи ром на гло бал не трен до ве, на пи та ње ро да, на пи та ње на ци о нал ног иден ти те та, 
на од нос је зи ка ко јим ау то ри пи шу и књи жев но сти ко јој при па да ју у мул ти кул ту рал ним 
др жа ва ма. Има и пре ви ше раз ло га да се с ње ним ра дом и ста во ви ма упо зна мо, те је 
овај раз го вор био при ли ка упра во за то.

Ду брав ка Ђу рић: За ни ма ме ка ко ви диш свој пе снич ки раз вој од са мих по че та ка. 
Ко ји су би ли зна чај ни узо ри и зна чај не ства ра лач ке стра те ги је? 

Ли ди ја Дим ков ска: Те шко мо гу го во ри ти о свом пе снич ком раз во ју од са мог по-
чет ка јер сам по че ла пи са ти не где у тре ћем раз ре ду основ не шко ле и не се ћам се да 
сам има ла књи жев не уз о ре, али жи вот них сва ка ко је сам: нај пре је то би ла мо ја ба ка 
код ко је сам од ра сла, на не ки на чин со ци јал на ма ти ко ја ме је од га ја ла до мо је ше сте 
го ди не ка да сам се опет вра ти ла ро ди те љи ма у Ско пље. Од но сно вра ти ли су ме ро ди-
те љи, а ко зна да ли бих се и са ма вра ти ла јер по сле то га сам се че сто у ста ну у Ско пљу 
пи та ла шта ја тра жим та мо. Ни сам има ла ни ти осам го ди на, а већ сам по ста вља ла се би 
пи та ње на ко је ни од ра стао чо век не би ла ко од го во рио. Пра зни на, муч ни на, са мо ћа, 
све је то оста ло са мном иа ко је на не ки на чин би ло при сут но и у нај ра ни јем де тињ ству 
ко је сам пре жи ве ла код ба ке и де де у ма ке дон ском се лу Шле го во: та мо су ми не доста-
ја ли ро ди те љи ко је сам ви ђа ла не ко ли ко пу та го ди шње, о др жав ним пра зни ци ма ка да 
би до шли у се ло и ле ти, а кад сам оти шла у Ско пље не до ста ја ли су ми ба ка и де да и 
жи вот ко ји сам је ди но и по зна ва ла. И дан-да нас ми увек не ко не до ста је, и љу ди и гра-
до ви и књи ге. Ве ро ват но сам и та ко ра но по че ла пи са ти због уну тра шњег при ти ска 
не до ста ја ња, не пот пу но сти, раз дво је но сти. У шко ли је мој узор по ста ла – ка ко кла-
сич но! – учи те љи ца ко ја је и от кри ла мој та лент за пи са ње и мо ти ви са ла ме не са мо 
да пи шем не го и да ша љем сво је пе сми це деч јим но ви на ма и су де лу јем на деч јим књи-
жев ним фе сти ва ли ма итд. Чи та ла сам све вре ме, без ика кве цен зу ре, све што ми је 
па да ло под ру ку, за де цу или од ра сле, ни ко то ни је кон тро ли сао, чак ни у би бли о те ци 
ка да бих узе ла не што што ни је би ло за мој уз раст. Кад сам на пу ни ла ше сна ест го ди на 
и по шла у гим на зи ју, упи са ла сам се у књи жев ни клуб „Ко чо Ра цин“ у Ско пљу ко ји се 
са ста јао сва ке сре де и у ко ме су сви ко ји су до ла зи ли чи та ли оно што су у ме ђу вре ме ну 
на пи са ли, ди ску то ва ли о то ме, кри ти ко ва ли јед ни дру ге, раз го ва ра ли о књи жев но сти, 
чи та ли и дру ге ау то ре итд. У клу бу сам би ла нај мла ђа, и што је за ни мљи во, је ди на која је 
и по ста ла спи са те љи ца у то ку жи во та: сви оста ли су се про на шли у дру гим про фе си ја ма 
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и оста ли су са мо љу би те љи књи жев но сти. За тим је усле дио дру ги сту дент ски ли те рар-
ни клуб „Ма ли принц“ у ко ме се офор ми ла мо ја ге не ра ци ја пе сни ка (Игор Иса ков ски 
на при мер, пред вод ник мо је ге не ра ци је), а до ла зи ли су и ма ло ста ри ји као Са шо Ги гов 
Гиш, Ели за бе та Ше ле ва и Алек сан дар Про ко пи ев. То су би ли за ни мљи ви и до бри су-
сре ти пу ни по е зи је, де ба те, ин те лек ту ал но сти. Би ло је и дру гих дру же ња и књи жев них 
ди ску си ја, а део ат мос фе ре је био и на Гру пи за ком па ра тив ну књи жев ност на ко јој сам 
сту ди ра ла с јед ним од нај бо љих мла дих ин те лек ту а ла ца ко је сам по зна ва ла, Гли го ри-
јем Ни шо тов ским ко ји је из вр шио са мо у би ство. Али ка сни је се ви ше ни сам по ве зи ва-
ла с гру па ма љу ди јер сам по сле фа кул те та оти шла у Ру му ни ју где ми је жи вот по стао 
пот пу но дру га чи ји и осо бе ни ји. Нај ве ћи узор ми је Ма ри на Цве та је ва – 1992. го ди не 
ми је ма ке дон ски друг по кло нио све три књи ге иза бра них де ла Ма ри не Цве та је ве у 
ре дак ци ји из у зет не Ми ли це Ни ко лић ко је су об ја ви ли На род на књи га и Срп ска књи-
жев на за дру га. То ми је про ме ни ло жи вот, од но сно – у мој жи вот је сту пи ла Ма ри на 
Цве та је ва и ни ка да ни је иза шла из ње га. По ста ла је мо ја до дна би ћа, нај бли жи чо век 
у мом жи во ту, на у чи ла ме је мно го то га о жи во ту и пи са њу и, иа ко се на ше ли те ра ту ре 
раз ли ку ју по нај ви ше у фор ми, ми слим да се увек не где су сре ће мо. Она је мој уну тра-
шњи узор. Сва ка ко, во лим и чи там ве о ма мно го ау то ра и ау тор ки и ве ро ват но од 
сва ког од њих до би јем не што што не бих мо гла од дру гог, ли те ра ту ра је ути цај на 
умет ност, а жи вот још ви ше. 

Д. Ђ.: Про ме ни ла си до ста сре ди на од Ма ке до ни је, пре ко Ру му ни је до Сло ве ни је. Како 
је то ис ку ство ути ца ло на те бе као осо бу и као пе сни ки њу? 

Л. Д.: Су штин ски. Од у век сам се осе ћа ла као ко смо по лит ки ња, чак и он да кад ни сам 
ни ку да пу то ва ла, а она ма ло број на пу то ва ња у де тињ ству и мла до сти, до Грч ке или 
Цр не Го ре, за ме не су би ла од су штин ског зна ча ја, ну ди ла су ми обр ну ту пер спек ти ву 
не ког дру гог не по зна тог све та, дру гих љу ди, је зи ка и Дру го сти у це лој ње ној фор ми 
и са др жа ју. Па и на пу то ва њи ма по са мој Ма ке до ни ји, или на Стру шким ве че ри ма по-
е зи је, кад бих као мла да пе сни ки ња сре та ла стра не пи сце, то је за ме не би ло као да 
сам из ла зи ла из сва ко дне ви це и ула зи ла у има ги нар не кра је ве. То ни су би ли та ко че сти 
су сре ти, али сам ду го и ду бо ко ми сли ла о њи ма. А по не кад и пи са ла о тим ис ку стви ма. 
Мно го сам, на при мер, ми сли ла на не ке бо сан ске де вој чи це из Ту зле ко је сам упо зна-
ла на од мо ру у Грч кој или на бо сан ског де ча ка – бри га ди ра на рад ној ак ци ји у Ма ке-
до ни ји бли зу кам па у ко јем смо би ли на од мо ру, и то го ди на ма ка сни је, кад је био рат 
у Бо сни. Пи та ла сам се шта се до го ди ло с њи ма, је су ли пре жи ве ли. Увек ме је не што 
ву кло ка љу ди ма дру гих на ци ја, је зи ка, ве ра, ра са, а кад сам оти шла у Ру му ни ју не само 
што сам по че ла из са мог ко ре на упо зна ва ти но ву зе мљу, је зик – ко ји сам за во ле ла на 
пр ви дах, кул ту ру и љу де, не го сам та мо упо зна ла и дру жи ла се с мно го стра на ца, студе-
на та по пут ме не, по нај ви ше из си ро ма шних европ ских, азиј ских и африч ких др жа ва, 
раз ли чи тих љу ди од ко јих сам до би ла ону до зу дру го сти и раз ли чи то сти за ко јом че-
знем цео жи вот. Ако се ма ло на ша лим – ја мо гу умре ти од овер до у за сва че га али не 
и дру го сти. У Сло ве ни ји, ко ја је пре те жно бе ла и уни фи ци ра на, иа ко скри ва мно го 
дру го сти, ко је је на из глед не ви де, баш ми фа ли свет као па ра диг ма раз ли чи то сти и 
мул ти кул ту рал но сти. Свет је за ме не дом, а усред тог све та имам ку ћу у ко јој ста ну јем: 
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то је ма ке дон ски је зик ко јим пи шем. Мо ја ли те ра ту ра се дра стич но про ме ни ла са мо јим 
но ма ди змом и се лид ба ма, али је за др жа ла оно што је бив стве но за ме не и мо је пи смо: 
су штин ску, на су шну по тре бу за пи са њем, пи са ње као ди са ње, као ну жност, као суд-
би на. Обич но пи шем о тра гич ним ства ри ма, јер је сва ки чо век у се би тра гич но би ће 
(а ве ро ват но и ко мич но) – али ка да пи шем, шта би ло, ја сам ап со лут но срећ на осо ба. 
Пи шем, зна чи срећ на сам. 

Д. Ђ.: У ком су од но су тво ја по е зи ја и про за? 

Л. Д.: Ми слим да су у до бром, али ко зна шта оне ми сле. Кад је по че ла епи де ми ја 
за по че ла сам пи са ти ро ман, али у не ком тре нут ку су на ва ли ли на ме не сти хо ви и по-
че ле су се ра ђа ти пе сме. Ни је би ло да на да ни сам на пи са ла не ки стих или за вр ши ла 
већ за по че ту пе сму, ова це ла чуд на го ди на, го ди на гра нич ног ста ња, би ла је мо ја пе-
снич ка го ди на. Ро ман је остао на по чет ку, с отво ре ном ма пом у ко ју ре дов но ста вим 
не што што би би ло ва жно за при чу, али у ме ђу вре ме ну сам пи са ла пе сме. И књи га је 
већ ту – Гра нич но ста ње, у из да њу ма ке дон ске из да вач ке ку ће „Или-Или“ ко ја у зад њој 
де це ни ји об ја вљу је мо је књи ге. Тек са да, ка да је књи га об ја вље на, опет раз ми шљам 
да се вра тим ро ма ну. Да ли се ро ман осе ћао за пу ште но и од ба че но у го ди ни у ко јој сам 
пи са ла по е зи ју? Ми слим да ни је, не го је по ста јао ја сни ји и зре ли ји и би ће ми лак ше да 
га на пи шем, али је нај те же иза бра ти тај дан Д, дан по чет ка пи са ња. Ра ни је ни сам ни 
за ми шља ла да ћу пи са ти про зу, би ла сам но тор на пе сни ки ња, де би то ва ла сам 1992. 
го ди не са књи гом Ро жби са Ис то ка ко ју смо за јед но са ста ви ли са Бо ри сом Чав ко ским, 
као јин и јанг, те до би ли ма ке дон ску на гра ду за де би тант ску пе снич ку књи гу. У тим 
сту дент ским да ни ма сам се чак и на љу ти ла на јед ну аси стент ки њу ком па ра тив не књи-
жев но сти ко ја ми је ре кла да ћу јед ног да на пи са ти и про зу. А по сле не ко ли ко го ди на 
ствар но сам на пи са ла пр ви ро ман Скри ве на ка ме ра, па Ре зер вни жи вот и Но-Уи, а по сле 
тих ро ма на на пи са ла сам и књи гу крат ких при ча Кад смо на пу сти ли Кар ла Либ кнех та 
ко ју је у Хр ват ској об ја ви ла Фрак ту ра. По е зи ја је у мом жи во ту ра ши ри ла про стор и 
за мо ју про зу, а по не кад на пи шем и не ки есеј или на уч ни чла нак. Оно што не знам 
на пи са ти у по е зи ји, на пи шем у про зи и обрат но.

Д. Ђ.: Ка ко ви диш са вре ме ну жен ску пе снич ку сце ну у Се вер ној Ма ке до ни ји и у Слове-
ни ји? По сто ји ли раз ли ка у ста ту су по е зи је као жан ра у тим кул ту ра ма? И ко ји је ста тус 
пе сни ки ња у њи ма? По сто је ли не ки пре по зна тљи ви трен до ви жен ске по е зи је на сце ни? 

Л. Д.: Кад сам се пре се ли ла у Сло ве ни ју 2001. ди рект но из Ру му ни је, где сам жи ве-
ла се дам го ди на, не ке сло ве нач ке пе сни ки ње су ми ре кле: „Ви де ћеш ка ко је ов де те шко 
би ти же на и ау тор ка, жен ско пи смо се још увек дис кри ми ни ше, све је у ру ка ма му шка-
ра ца.“ Би ла сам за па ње на и ни сам ве ро ва ла оно ме што сам чу ла – чи ни ло ми се да у 
јед ној Сло ве ни ји ко ја је бу квал но цве та ла на по чет ку 21. ве ка то ни је мо гу ће, да су у 
Сло ве ни ји жен ска пра ва, а с тим и јед на ко ме сто спи са те љи ца у сло ве нач кој књи жев-
но сти, не што што је нор мал но. Па до шла сам из Ру му ни је, а сва ка ко сам зна ла ка кав 
је по ло жај спи са те љи ца и у Ма ке до ни ји. И у јед ној и у дру гој кул ту ри од нос пре ма 
њи ма био је при лич но дис кри ми на тор ски, спи са те љи це је два да су би ле при сут не на 
књи жев ној сце ни, иа ко сма трам да су би ле бо ље не го њи хо ви му шки су вре ме ни ци. 
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По ка за ло се да је и у Сло ве ни ји дис кри ми на ци ја и те ка ко при сут на, али у ле пој ам ба-
ла жи, па се ни је ви де ла из да ле ка или из ва на. У ме ђу вре ме ну су се ства ри при лич но 
про ме ни ле, на бо ље, и то сву да око ме не, али не до кра ја и ве ро ват но не за у век. У 
Сло ве ни ји већ ду го по сто ји сја јан про јект, на зван „Пе сни ки ње за пе сни ки ње“, ко ји 
во ди из вр сна сло ве нач ка пе сни ки ња Бар ба ра Ко рун, а под ра зу ме ва ме сеч ни су срет 
свих ко ји во ле де ба то ва ти, рас пра вља ти и ре цен зи ра ти сло ве нач ку по е зи ју ко ју пи шу 
пе сни ки ње. Пре сва ког су сре та сви ко ји су на ли сти, а ли ста је да нас огром на, и же не 
и му шкар ци, до би ју од ре ђе ну, но ву књи гу не ке сло ве нач ке пе сни ки ње или ин фор ма-
ци је где је мо гу до би ти, про чи та ју је и на су сре ту го во ре о њој и ака дем ски, и есе ји-
стич ки, и де бат но, раз гла ба ју о књи зи на све мо гу ће на чи не, а не ки на пи шу и тек сто ве 
ко ји се по том об ја вљу ју. На ове су сре те сра мо та је до ћи а да се не про чи та књи га. То 
је кон крет на и од лич на по др шка књи зи као та квој, што не зна чи да су де ба те са мо 
по зи тив но усме ре не, оне су пре све га ис кре не, отво ре не, без пред ра су да, дра го це не 
за сав сло ве нач ки кул тур ни про стор. У Ма ке до ни ји је све ви ше пе сни ки ња те као и у 
це лој ма ке дон ској по е зи ји по сто је две стру је: ли рич на и на ра тив на, мо дер ни стич ка и 
ре а ли стич ка, по е зи ја Не ба и по е зи ја Зе мље, од но сно по е зи ја ко ја не ви ди свет око се бе 
и по е зи ја ко ја вр ло до бро ви ди свет око се бе, а има и не што ма ло екс пе ри мен тал не 
по е зи је. Пе сни ки ње у Ма ке до ни ји су нај бо ље он да ка да го во ре о ствар но сти као та квој 
и о свом по ло жа ју у њој јер та да нај ви ше до ла зи до из ра жа ја њи хо ва моћ, иро ни ја, 
(са мо)ре флек си ја, кри тич ки став пре ма сва ко дне ви ци и дру штву, же не су ја ке јер су и 
ра њи ве, и у ли те ра ту ри рет ко бе же од са мих се бе и од све та у ко ме жи ве. Мно штво 
ма ке дон ских пе сни ка је и дан-да нас ли рич но, па те тич но, још увек ви де зве зде и та мо 
где их не ма. Бла го њи ма!

Д. Ђ.: Мо жеш ли се у том сми слу освр ну ти и на, да та ко ка жем, гло бал ну сце ну, у 
ме ри у ко јој имаш у њу увид? 

Л. Д.: Ап со лут но ми слим да је не са мо по е зи ја не го уоп ште це ла књи жев ност ко ју 
пи шу да нас же не, а ми слим са мо на ква ли тет ну, а не три ви јал ну књи жев ност, ин те ре-
сант ни ја од оне ко ју пи шу му шкар ци. Не ка жем да је бо ља, као што не мо гу ре ћи ни 
да је књи жев ност ко ју пи шу му шкар ци бо ља – кад је књи жев ност до бра, вр хун ска и 
од лич на, ни нај ма ње ни је ва жно ко ју је на пи сао. Чи там и ау тор ке и ау то ре, али опа-
жам да је све ви ше од лич них ау тор ки и да је овај век – век ау тор ки. Па и крај ње вре ме 
је би ло по сле свих оста лих ве ко ва у ко ји ма су ау тор ке би ле иг но ри са не и не ка но ни-
зо ва не, а нај ви ше су при вла чи ле па жњу ако су из вр ши ле са мо у би ство, ако су би ле 
„чуд не, лу де, нео бич не“ итд. По не кад се на сме јем са мој се би да сам мо жда пре ви ше 
нор мал на за сте ре о тип на оче ки ва ња. По не кад љу ди не раз у ме ју да је пи са ње уну тра-
шња ствар, ствар ср ца, ду ше, ума, ин те лек та и су штин ске по тре бе за из ра жа ва њем 
ко је ни је ве за но за ста тус, ка ри је ру, спо ља шњу сли ку. Кад пи шем са ма сам са со бом и 
не пи шем ни за ко га, пи шем из се бе, та да сам у дру гој ре ал но сти те исто вре ме но и 
са ма ства рам но ву ре ал ност, ства рам свој свет у ко ји ка сни је мо гу ући и чи та о ци, али 
не док пи шем. Ве ру јем да пи са ње и за мно го дру гих са вре ме них спи са те љи ца ни је 
про је кат, ни је кон цепт, не го су штин ски жи вот, вер ти ка ла жи во та. Да нас је мно го та квих 
ау тор ки у чи та вом све ту, то је бо гат ство ко је има мо и ко је ће има ти но ве ге не ра ци је. 
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Исто вре ме но, по не кад имам осе ћај да су се пот пу но по ме ша ле ква ли тет на и три ви-
јал на књи жев ност, па ће те на ли ста ма бест се ле ра на ћи за јед но и јед не и дру ге. Ако 
не што не мо гу опро сти ти пост мо дер ни зму, то је упра во та хо мо ге ни за ци ја ли те ра ту ре, 
а ако при зна јем не ку гра ни цу, то је је ди но гра ни ца из ме ђу ква ли тет не и три ви јал не 
књи жев но сти. До жи ве ла сам ве ли ко раз о ча ре ње кад сам пре да ва ла свет ску књи жев-
ност на Ка те дри за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Но вој Го ри ци у Сло ве ни ји и сво је сту ден-
те за мо ли ла да на ве ду оми ље не ау тор ке. Та да је јед на сту дент ки ња го во ри ла о списа-
те љи ци за ко ју ни сам чу ла, па ми је ре кла: „Па ка ко Ви пре дај те свет ску књи жев ност, а 
не по зна је те је?“ Би ла сам збу ње на и по сти ђе на и је два че ка ла да се за вр ши час ка ко 
бих про ве ри ла на Гу глу ко ја је то спи са те љи ца за ко ју ни сам чу ла, а оми ље на је мо јој 
сту дент ки њи. И ви де ла сам да је то не ка пот пу но три ви јал на ау тор ка љу бав них ро ма на, 
ствар но мно го чи та на, али пот пу но не ва жна за свет ску књи жев ност. Ми слим да од 
ма лих но гу мо ра мо усме ра ва ти де цу да чи та ју са мо ква ли тет ну књи жев ност, ни ка да 
да чи та ју са мо да би чи та ли, јер не ве ру јем у тај мо то. Ен ту зи ја стич ки још увек ве ру јем 
у до бре чи та о це/чи та тељ ке ко ји су ка дри от кри ти и чи та ти до бре ау то ре и ау тор ке. 
Да нас је то ли ко до брих спи са те љи ца да не ма по тре бе по се за ти за ло шим и ко мер ци-
јал ним, не ма по тре бе чи та ти би ло шта. 

Д. Ђ.: За ни ма ме ка ко се ти као пе сни ки ња од но сиш пре ма фе ми ни зму? И ка ко се мла-
ђе пе сни ки ње у Се вер ној Ма ке до ни ји и Сло ве ни ји од но се пре ма фе ми ни зму? Ово је ва жна 
про бле ма ти ка јер, ко ли ко мо гу да ви дим, овај од нос је ве о ма ин тен зив но ре ак ту а лизо-
ван, по себ но у Хр ват ској и Цр ној Го ри, па до не кле, али у ма њем оби му, и у Ср би ји. 

Л. Д.: Ка да пи шем шта би ло – по е зи ју, про зу, есе је итд., чак и кад то уоп ште не ма 
ау то би о граф ску под ло гу, оно што пи шем, у раз ми шља њи ма мо јих ју на ка/ју на ки ња, у 
мо јим ста во ви ма или у ста во ви ма на ра то ра, увек до ла зе до из ра жа ја и мо ји лич ни 
ста во ви, раз ми шља ња, пер цеп ци ја ствар но сти и ње на про бле ма ти ка. Је дан хр ват ски 
кри ти чар је на пи сао да сам по ста ла по ли тич ки ко рект на као Ду брав ка Угре шић, Сла-
вен ка Дра ку лић и не ке дру ге спи са те љи це, што по ње му ни је до бро. То ме из не на ђу је 
– по ли тич ка ко рект ност је ка да пи шеш по ли тич ки ко рект но и он да кад то ни је има нент-
но те би или на ра то ру, кад но сиш ма ску по ли тич ке ко рект но сти, кад же лиш да бу деш 
ве ћи па па од па пе. Не што са свим дру го је ако си то ти, као ху ма ни ста, ко смо по ли та, 
чо век ко ји је све стан то га да сви љу ди на све ту мо ра ју има ти људ ска пра ва, а не са мо 
они ко ји нам од го ва ра ју по ли тич ки, ра сно, на ци о нал но итд. Као спи са те љи ца мо гу 
сва ка ко на пи са ти убе дљи ву при чу о ра си сти, то си гур но, али чи та лац из мо је при че 
не ће оти ћи с ути ском „Ево, она бра ни ра си зам, за што не бих и ја.“ То ни је мо гу ће, не 
за то што ја не мо гу ићи с фан та зи јом до кра ја, па убе ди ти чи та о ца да је ра си зам кул 
– то сва ка ко мо гу кре а тив ци и ин те лек ту ал ци, за то је њи хо ва уло га у ра то ви ма и те 
ка ко опа сни ја не го она обич ног чо ве ка – али књи жев ност ипак пи ше кон крет на осо-
ба ко ја је у су шти ни свог би ћа ова ква или она ква. Цео жи вот сам на стра ни по ни же них, 
ми гра на та, же на, ма њи на, де це, ра њи вих љу ди, бо ли ме Хо ло ка уст, Сре бре ни ца, Ру-
ан да, Па ле сти на, се гре га ци ја, нео ли бе ра ли стич ко слу го ва ње итд., а са ма сам на сво јој 
ко жи осе ти ла шта зна чи би ти ими грант ки ња. Бо рим се за пра ва свих ко ји жи ве не где 
а пи шу на сво јим ма тер њим је зи ци ма као ја, јер је и то чо ве ко во пра во. Све не прав де 
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овог све та ме се ти чу и те ка ко, мо је би ће је у сво јој су шти ни ан ти на ци о на ли стич ко, 
ан ти ра си стич ко, не ми слим да су на ци ја, ин сти ту ци ја ве ре и до мо ви на све тост, не ве-
ру јем у на ци о нал ну књи жев ност и кул ту ру, итд. Ако то не ко ме из гле да као по ли тич ки 
ко рект но, то је он да ње гов про блем, али ли те ра ту ру увек пи шу кон крет ни љу ди, са 
свим оним што са со бом но се. Да нас се пе сни ки ње и спи са те љи це ба ве свим мо гу ћим 
те ма ма и отва ра ју но ве, та бу и зо ва не, ва жне за све нас. Ми слим да су све до бре књи-
ге у ства ри фе ми ни стич ке, као што је и сва ки чо век фе ми ни ста ако ја сно ви ди шта се 
до га ђа око ње га и не при ста је на ус кра ћи ва ње пра ва, на зло у по тре бе, на мар ги на ли-
за ци ју, дис кри ми на ци ју... Сва ки ху ма ни ста је фе ми ни ста. У том сми слу за ме не је не-
појм љи во што ми и да нас мо ра мо го во ри ти о фе ми ни зму, што мо ра мо ди ску то ва ти о 
жен ским пра ва ма на абор тус, рав но прав ност, исту пла ту, исте мо гућ но сти итд. Та 
пи та ња би мо ра ла би ти пот пу но за кљу че на и за тво ре на де це ни ја ма уна траг јер смо 
има ли иза се бе ви ше од два де сет ве ко ва да их ре ши мо. А ни смо, на жа лост. За то се у 
свим кул ту ра ма отва ра ју из но ва и у књи жев но сти, не са мо у дру гим дис кур си ма. Наш 
ре ги он ни је из у зе так, та пи та ња су гло ба ли зо ва на па ви ди мо да мо ра мо и ло кал но и 
гло бал но ути ца ти и чу ва ти жен ска пра ва, као и пра ва сва ког чо ве ка.

Д. Ђ.: Пре не ки дан сам се се ти ла да мо жда на кра ју не што ка жеш о пле сној из ве ди 
сво је по е зи је, ја сам то гле да ла на Ју тју бу и би ло је сјај но!

Л. Д.: То је за ме не би ло не по но вљи во ис ку ство – кад сам осе ти ла да се мо ја по ези-
ја мо же до жи ве ти и пре ко пле са, му зи ке и пе ва ња. Кад ме је јед на од нај бо љих слове-
нач ких ко ре о граф ки ња и пле са чи ца са вре ме ног пле са Ан дре ја По др зав ник пи та ла да 
ли би смо мо гли да на пра ви мо не што за јед но у окви ру пред ста ве „Шта оста је“, ис пр ва 
уоп ште ни сам зна ла ка ко ће то из гле да ти. И ра ни је сам по не кад са ра ђи ва ла с дру гим 
умет ни ци ма, али нај ви ше ин ди ви ду ал но, а не у скло пу це ле еки пе. Ре кла сам јој да не 
бих мо гла на пи са ти пе сме на већ по сто је ћу му зи ку и ко ре о гра фи ју, али ако же ли да 
упо тре би мо је већ на пи са не пе сме то би би ло сјај но. Та ко смо и ура ди ли, али то ни је 
пред ста ва ба зи ра на на мо јој по е зи ји, јер у тој пред ста ви сва ка умет ност и сва ки умет-
ник/умет ни ца има сво је соп стве но вре ме, сце ну, ак ци ју и ин тер ак ци ју с оста ли ма. У 
њој се умет но сти пре пле ћу, а не над ме ћу. Ања Бор ншак и Хен ри Мон тес пле шу, са 
Ан дре јом По др зав ник или без ње, Кри сто фер Бен стад сви ра на кла ви ру сво је ком по-
зи ци је и пе ва или ре ци ту је мо је пе сме, умет ник Ја ка Ши менц са све тлом у ства ри пра ви 
умет нич ку ин ста ла ци ју, а ја чи там на сце ни не ко ли ко сво јих пе са ма, на ма ке дон ском 
и сло ве нач ком. Све за јед но чи ни хо мо ге ну пред ста ву ко ју је сло ве нач ки днев ни лист 
Днев ник свр стао у пет нај бо љих пред ста ва у 2018. го ди ни, о ко јој је кри ти чар ка и те а-
тро ло шки ња, Пиа Бре зав шчек, на пи са ла у сво јој ре цен зи ји да је „бру тал но ле па пред-
ста ва“, а из ме ђу оста лог и сле де ће: „Пе сма ма је на сце ни по ну ђен про стор не ка квог, 
про ду же ног де ло ва ња – оне ре зо ни ра ју и на сла ња ју се на те ла пле са ча и уда ра ју 
не што жи во у на ма.“ И са ма сам има ла ути сак да мо ја по е зи ја оста је на сце ни и кад је 
не чи там. И за ме не као пе сни ки њу то је див но и за па њу ју ће ис ку ство ко је ме су о ча ва 
ка ко са са мом со бом та ко и са дру гим умет ни ци ма у пред ста ви, али и с пу бли ком која 
од ла зи ку ћи с пи смом у ко јем је мо ја пе сма „Пре пи ска са све том“.


