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РА З Г О В ОР

КА МИЈ ЛО РАНС

МО ГЛА БИХ ТО БИ ТИ ЈА

Раз го вор во дио Ве ли мир Мла де но вић

Ка миј Ло ранс (Ca mil le La u rens) (пра во име Ло ранс Ри ел (La u rens 
Ruel)) фран цу ска је спи са те љи ца, по ре клом из Ди жо на. Свој пр ви 
ро ман In dex (Ин декс) об ја ви ла је 1991. го ди не. Срп ским чи та о ци ма 
је пре све га по зна та по сво јим ро ма ни ма Ni moi ni toi (Ни ја ни ти, 
Мо но и Ма ња на, Бе о град 2004) и Dans ces bras-là (У том за гр ља ју, 
На род на књи га, Бе о град 2004). Пи ше ро ма не, есе је, али и ко лум не 
за ви ше фран цу ских днев них ли сто ва (у ли сту L’Hu ma nité има ла је 
сво ју ко лум ну 2002. и 2003. го ди не, у Le Mon de 2014. и 2015), а од 
2015. го ди не пи ше ко лум ну јед ном ме сеч но за фран цу ски лист 
Libéra tion са То мом Би шо пом (Tom Bis hop). Ор га ни зо ва ла је пр ви 
фран цу скоаме рич ки на уч ни скуп ко ји се ба вио ау то фик ци јом у 
књи жев но сти, апри ла 2012. го ди не на Уни вер зи те ту у Њујор ку. 
Ка миј Ло ранс се мно го ин те ре су је за све вр сте умет но сти и за то је 
об ја ви ла есеј под на сло вом La pe ti te dan se u se de qu a tor ze ans (Ма ла 
пле са чи ца од 14 го ди на), ин спи ри сан чу ве ном исто и ме ном скулп ту
ром Ед га ра Де гаа. У овом есе ју, ка ко са ма ка же, же ле ла је да осли ка 
жи вот де вој чи це Ма ри фон Ге тем (Ma rie van Go et hem), ко ја је ин спри
са ла мно ге умет ни ке и чи је је име да нас пот пу но за бо ра вље но.

За свој књи жев ни рад до би ла је на гра ду Фе ми на (Fe mi na), као 
и на гра ду Ре но до (Re na u da ut), ко ју су јој до де ли ли фран цу ски гим
на зи јал ци за ро ман У том за гр ља ју. Два пу та је би ла но ми но ва на 
за на гра ду Гон кур (Gon co u rt), за ро ман У том за гр ља ју (2000) и Ни 
ти ни ја (2006).

Ро ма ни Ка миј Ло ранс пре ве де ни су на три де се так свет ских 
је зи ка. 
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Но си лац је Ор де на ви те за умет но сти и књи жев ност фран цу
ског ми ни стар ства кул ту ре. 

У свом по след њем ро ма ну Cel le que vo us croyez (Мо гла бих 
то би ти ја), ко ји је 2015. го ди не об ја вљен код па ри ског из да ва ча 
Га ли ма ра, Ка миј Ло ранс је ис при ча ла при чу о љу ба ви ко ја се од
и гра ва на ин тер не ту. Клер Ми ле кам, про фе сор ка од 48 го ди на, 
раз ве де на, на пра ви ла је ла жни про фил на Феј сбу ку са иден ти те том 
де вој ке од 24 го ди не под име ном Клер Ан ту нес, ка ко би по ку ша ла 
да при ку пи ин фор ма ци је од свог бив шег љу бав ни ка Џоа. Ка ко Џо на 
свом про фи лу не при хва та љу де ко је не по зна је, Клер је за при ја те
ља до да ла нај бо љег Џо о вог при ја те ља Кри са, са ко јим ће на ста ви ти 
да се до пи су је. Клер ће убр зо пре ста ти да се ин те ре су је за сво ју 
бив шу љу бав и на ста ви ти да не гу је вир ту ел ну љу бав ну ве зу са Кри
сом. У овом ро ма ну, у ком се ствар ност и ла жи ме ша ју и пре пли ћу 
до не пре по зна ва ња, ау тор ка ва ра чи та о це за мр ше ним на чи ном 
при по ве да ња и уво ди нас у ла ви ринт сли чан оном у ком се на ла зи 
и ње на ју на ки ња. Клер се игра са Кри сом као што се Ка миј игра са 
чи та о ци ма, не при по ве да ју ћи нам са мо јед ну не срећ ну љу бав ну при
чу већ да ју ћи ши ру сли ку дру штве них и љу бав них од но са у са вре
ме ном дру штву, у ко ме је те шко жи ве ти не во љен и од би јен и у ко ме 
се осе ћа мо жи вим са мо уко ли ко смо дру ги ма из у зет но при влач ни.

Не дав но об ја вљи ва ње пре во да овог ро ма на на срп ски је зик у 
из да вач кој ку ћи Ла гу на је по вод за раз го вор са Ка миј Ло ранс.

Ве ли мир Мла де но вић: Ка ко је Клер Ми ле кам (48 го ди на), глав-
на ју на ки ња ро ма на Мо гла бих то би ти ја, по ста ла Клер Ан ту нес 
(24 го ди не), и ка ко је Ло ранс Ри ел по ста ла Ка миј Ло ранс?

Ка миј Ло ранс: Ова два пи та ња су ве о ма раз ли чи та, али са мо 
на из глед, али ја раз у мем да ви же ли те да их по ста ви те за јед но. 

Клер Ми ле кам је на пра ви ла ла жни про фил на Феј сбу ку и 
по ста ла Клер Ан ту нес ка ко би у тај но сти пра ти ла свог љу бав ни
ка. Из ми сли ла је про фил ну сли ку мла де и за во дљи ве де вој ке ко ја 
ће функ ци о ни са ти као њен двој ни иде ти тет. Мо же те при ме ти ти 
да је Клер Ми ле кам ана грам од Ка миј Ло ранс. Ја сам као ро ма но
пи сац увек во ле ла да се играм са мно го стру ким иден ти те ти ма. 
Та ко је Ло ранс Ри ел по ста ла Ка миј Ло ранс док је пи са ла свој пр
ви ро ман Ин декс (1991). На по чет ку ни сам има ла ни ка кав по се бан 
раз лог да се кри јем иза не ког умет нич ког име на, али тај ро ман ми 
је дао иде ју. У ње му се ра ди о јед ној же ни, Клер Де спе рез (и та да 
сам во ле ла то име, и да ва ла сам га иро нич но сво јим жен ским ли
ко ви ма, баш за то што име ни је са свим ја сно), ко ја ку пу је књи гу 
на сло вље ну Ин декс чи ји је ау тор Ка миј Ло ранс.
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У то ку чи та ња, она схва та да се у том ро ма ну го во ри о ње ном 
соп стве ном жи во ту, на ро чи то о јед ној тра гич ној тај ни за ко ју је 
ве ро ва ла да је ни ко не зна. Кре ће, да кле, у по тра гу за пи сцем. Да 
сам за др жа ла сво је пра во име у овом по ступ ку myse en abyme, жен
ско име би од мах ука за ло на то да се ра ди о же ни. Ме ђу тим, ни сам 
же ле ла да Клер зна да ли се ра ди о му шкар цу или о же ни. Сто га 
сам ода бра ла ме шо ви то фран цу ско име, Ка миј, ком сам до да ла 
сво је пра во име, Ло ранс (La u ren ce), уз дру га чи ји на чин пи са ња 
име на. Ето та ко је Ло ранс Ри ел по ста ла Ка миј Ло ранс – за по тре бе 
фик ци је! Овај пр ви ро ман пред ста вља мој ула зак у књи жев ност под 
зна ком дво стру ко сти кроз упо тре бу псе у до ни ма. То од го ва ра не
че му вр ло уко ре ње ном у ме ни: иде ји да је иден ти тет сло жен, гра ђен 
од фик ци је, фан та за ма, ви ше стру ких и ди фрак ци о них сли ка.

По све ти ли сте овај ро ман успо ме ни на ка над ску спи са те љи цу 
Не ли Ар кан. За што је жи вот ове ау тор ке ва жан за при чу Ва шег 
ро ма на?

Не ли Ар кан је чи та вог жи во та би ла рас тр за на из ме ђу две про
тив реч не си ле. С јед не стра не, па ти ла је због то га што је би ла сма
тра на про стим сек су ал ним објек том – на при мер, ка да би пред ста
вља ла не ку од сво јих књи га у те ле ви зиј ској еми си ји, го во ри ло би 
се са мо о ње ном де кол теу; с дру ге стра не, оп се да ло ју је и про го
ни ло ста ре ње, из вр ши ла је ви ше хи рур шких опе ра ци ја јер се до 
те ме ре пла ши ла да ће из гу би ти ле по ту и да не ће ви ше би ти по
жељ на. Од Не ли Ар кан сам по зај ми ла тај су коб из ме ђу фан та зма 
и фан то ма, из ме ђу ле пе мла де же не и же не ко ја ста ри и по ста је 
„не ви дљи ва”, не по жељ на. Овај не под но шљи ви при ти сак, ко ји ју 
до вео до са мо у би ства 2009. го ди не, ка да је има ла 36 го ди на, у од
ре ђе ном сми слу је за јед нич ки за све же не, мој лик Клер све до чи 
о то ме, за то по све ћу јем овај ро ман Не ли Ар кан.

У овом ро ма ну по сто ји ви ше вер зи ја исте при че, што је књи-
жев ни по сту пак ко ји ни је са свим нов. Мо же мо ли ре ћи да сте 
би ли ин спи ри са ни Опа сним ве за ма или Ко ва чи ма ла жног нов ца?

За и ста, то су две ве ли ке ре фе рен це за ме не. Док сам би ла мла
ђа, мно го сам чи та ла Жи да, а на ро чи то Ко ва че ла жног нов ца. Ди вим 
се тој кон струк ци ји en abyme, удво стру че ној „Днев ни ком Kовача 
ла жног нов ца”. По што не ве ру јем у не про мен љи во и не по мич но 
„ја”, по што ве ру јем да су све при че су бјек тив не и ока ме ње не у са
мим не до ста ци ма је зи ка, из ра жа вам ову вр то гла ви цу пу тем ви ше
стру ких та ча ка гле ди шта. По сто је раз ли чи те вер зи је исте осо бе, 
раз ли чи те вер зи је исте при че. За ме не, исти на је бли жа кроз ту игру 



огле да ла и од ра за. У ро ма ну Опа сне ве зе та ко ђе се ме ња ју тач ке 
гле ди шта за хва љу ју ћи епи сто лар ном жан ру. Ме ђу тим, оно што ме 
је нај ви ше ин спи ри са ло из овог ро ма на је сте пер верз на љу бав на 
ма ни пу ла ци ја, раз ме на пи са ма ко ја на не ки на чин функ ци о ни ше 
као дру штве на мре жа.

Цен трал на лич ност Ва шег ро ма на је же на. Ми сли те ли да 
по сто ји раз ли ка из ме ђу жен ског и му шког пи са ња?

Не, не ми слим; шта ви ше, кад сам об ја ви ла Ин декс, свој пр ви 
ро ман, ни ко ме ни је по зна вао, ни ти до та да ви део, чак ни мо ју фо
то гра фи ју, и не ко ли ко књи жев них но ви на ра је би ло убе ђе но да сам 
му шка рац, да је мој стил му шки стил! Сва ка ко, књи жев ност за и ста 
про ис ти че из те ла са од ре ђе ним по лом, из ис ку ста ва и сен за ци ја 
уско ве за них за род, али му шки и жен ски прин цип ни су тек та ко 
упро шће но и стро го рас по ре ђе ни у те ло му шкар ца и те ло же не, 
ни ти да кле у њи хо ве на чи не пи са ња.

Да ли нам је да нас по тре бан фе ми ни зам у дру штву? Шта 
ми сли те о са вре ме ном фе ми ни зму? 

Фе ми ни зам ће нам би ти по тре бан све док же не, би ло где на 
све ту, бу ду мал тре ти ра не или уби ја не за то што су же не. Што ће 
ре ћи да нам му ке ни су још при кра ју... Про блем ко ји има мо да нас 
са ре чи „фе ми нист ки ња” је у то ме што за мно ге осо бе, на ро чи то 
из но ве ге не ра ци је, та реч зна чи „она ко ја не во ли му шкар це”. Фе
ми ни зам се пре че сто до жи вља ва као рат по ло ва. То је без сум ње 
би ло де ли мич но исти ни то се дам де се тих го ди на, ка да су же не 
па ли ле груд ња ке и по не кад агре сив но и си ло ви то про те сто ва ле 
про тив до ми на ци је му шка ра ца. Али би ло је то ли ко то га да се 
ура ди! Да нас, бор ба се на ста вља, али за, а не про тив: за јед на кост 
же на и му шка ра ца у свим по љи ма. Нај бо љи на чин да она не бу де 
про тив му шка ра ца је да је они при хва те, одо бре или охра бру ју 
ње не ре зул та те. Му шкар ци та ко ђе тре ба да бу ду фе ми ни сти!

Шта ми сли те о љу бав ним игра ма? Да ли су све љу бав не игре 
опа сне?

Ми слим да је игра са став ни део љу ба ви, у су прот ном би ло 
би та ко до сад но! По јам опа сно сти је вр ло су бјек ти ван, зна те, гра
ни це за ви се од мо гућ но сти по је дин ца, и же ља је увек по се бан 
иди ом. Не мо гу да до но сим оп ште за кључ ке на ту те му. Упр кос 
све му, љу бав на же ља че сто иде ру ку под ру ку са же љом за мо ћи над 
дру гом осо бом, а же ља за мо ћи је по тен ци јал но де струк тив на.
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Сма тра те ли да срећ ни љу ди не мо гу да при по ве да ју при че? 

Ка ко је Жан Же не из вр сно на пи сао: „Чо век не по ста је умет
ник, а да се ту ни је уме ша ла не ка ве ли ка не сре ћа.” Са ма су шти на 
књи жев но сти је не до ста так, гу би так, ме лан хо ли ја. На рав но, ро ма
ни та ко ђе при по ве да ју о тре ну ци ма сре ће, али осно ва уни вер зал
не књи жев но сти по чи ва на тра ги ци људ ских од но са, би ло да су 
лич ни или дру штве ни.

Ва ша ју на ки ња Клер ка же да не раз у ме ка ко чо век мо же да 
жи ви, а да ни је про чи тао Пру ста. Да ли Пру сто во де ло има не ки 
ши ри сми сао у Ва шем ро ма ну? Ми слим на вре ме и на не мо гу ћу љу-
бав у де лу овог пи сца.

Де ло Мар се ла Пру ста је од су штин ске ва жно сти за мо је књи
жев но и људ ско обра зо ва ње. Ње го ве ана ли зе пси хе љу ба ви, љу бо
мо ре, те ско бе, „не до след но сти ср ца” су вр хун ске. Он је без сум ње 
пи сац ко ји је нај бо ље пре вео ам би ва лент не ве зе из ме ђу књи жев
но сти и жи во та, се ћа ња, умет но сти и вре ме на.

Ви сте вр ло ан га жо ва на же на. Ре дов но об ја вљу је те тек сто-
ве, ко мен та ре у фран цу ским но ви на ма. За што је за Вас вр ло ва жно 
да бу де те ан га жо ва на спи са те љи ца?

Не по др жа вам баш скроз тај по јам „ан га жо ва ног пи сца/спи
са те љи це”. За ме не, пра ви ан га жман, у сми слу у ком се углав ном 
схва та, је кон крет ни ји, то је ан га жман на те ре ну, у ху ма ни тар не 
свр хе на при мер. Пи са ње за но ви не, пот пи си ва ње пе ти ци ја, те шко 
ми је да сма трам то до вољ ним ан га жма ном. Јед ном сам ишла са 
еки пом Ле ка ра све та у кар тон ско на се ље Ро ма у Па ри зу и од мах 
по том сам на пи са ла текст за Li be ra tion, али осе ћа ла сам се без ве
зе што сам то ура ди ла, а ни сам ра ди ла на ма те ри јал ној, школ ској, 
људ ској по др шци овим љу ди ма у не во љи. Не сма трам књи жев ност 
све ти њом уоп ште, тре ба да пре ста не мо да се опи ја мо ве ли чи ном 
пи сца. У сва ком слу ча ју, за ме не умет нич ки из раз је и по ли тич ки, 
што зна чи да он има ути ца ја и у гра ду и у дру штву. У том сми слу, 
сва ки пи сац је ан га жо ван, иа ко ни кад ни је у но ви на ма, ни ти пот
пи су је отво ре на пи сма или пе ти ци је. Пи са ње је ње гов ан га жман 
у све ту – ње гов скром ни ан га жман.

Ви сте члан жи ри ја за на гра ду Фе ми на и стра стве ни сте 
чи та лац. Да ли би сте мо гли да нам опи ше те са вре ме ну фран цу ску 
књи жев ност? Ко је те ме тре ти ра ју фран цу ски са вре ме ни ро ма ни?
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За раз ли ку од не ких де фе ти ста ко ји сва ке го ди не опла ку ју смрт 
књи жев но сти, ми слим да се са вре ме на фран цу ска књи жев ност 
до бро др жи. Вр ло је ин вен тив на и ра зно вр сна. Од екс пе ри мен тал них 
фор ми (ко је су још увек пре ви ше на лик ис по ве сти ма) до тра ди ци о
нал ни јих ро ма на, ко ји се ба ве исто ри јом, дру штвом, по ли ти ком, 
умет но шћу или ин ти мом. Не бит на је те ма: оно што се ра чу на је 
ин вен тив ност је зи ка и на ра тив них фор ми. Тре ба за др жа ти жи ви 
је зик, осло бо ди ти се го то вих сли ка и ми са о них кли шеа, што ће 
ре ћи кли шеа из ра за. Јед ном реч ју, има ти соп стве ни стил, не за до
во љи ти се при ме њи ва њем не ког ре цеп та или по на вља њем оно га 
што је већ ура ђе но. Ни сам ни ма ло за бри ну та за жи вост фран цу ске 
књи жев но сти јер мно ги фран цу ски пи сци и спи са те љи це све до че 
о њој кроз сво је књи ге, уз по др шку и прат њу не ко ли ко ле пих из да
вач ких ку ћа. С тим у ве зи, од ла ском из да ва ча По ла От ча ков ског 
Ло рен са, осни ва ча POLа, нај зах тев ни ја књи жев ност је из гу би ла 
јед ног од сво јих нај ве ћих гла сно го вор ни ка.

Ис та кла бих ме ђу тим јед ну дво стру ку пре пре ку, али она по
ти че ви ше од кри ти ча ра не го од ау то ра и ау тор ки: пр во, то је тен
ден ци ја да се де ла „кла си фи ку ју” у фик сне ка те го ри је – ро ман, есеј 
итд. Она та ко ђе из ми шља но ве ети ке те са ци љем да се жан ро ви 
по ста ве јед ни на су прот дру гих: ау то фик ци ја на спрам ро ма на, 
ег зо фик ци ја на спрам ау то фик ци је, до ку мен тар на фик ци ја на спрам 
исто риј ске при че, ин ти ма на спрам спољ њег све та итд., али у да
на шње вре ме књи жев ност је тран срод на, ако мо гу та ко ре ћи. Есеј 
мо же да са др жи ау то би о граф ски део, чак и део из фик ци је; ау то
фик ци ја оста је ро ман; књи жев но и до ку мен тар но не сто је јед но 
на су прот дру гог. Украт ко, ове кла си фи ка ци је пре че сто дис кри
ми ни шу, а то је пот пу но не по треб но. С дру ге стра не, кри ти ка има 
пре ве ли ку тен ден ци ју, по мом ми шље њу, да по ре ди фран цу ску 
књи жев ност са стра ном књи жев но шћу, на ро чи то ан гло сак сон ском. 
По што чи там пу но у скло пу Фе ми не, уве ра вам Вас да су мно ги 
аме рич ки ро ма ни при лич но кон вен ци о нал ни или пре ви ше ода ју 
ути сак упут ста ва са ра ди о ни ца кре а тив ног пи са ња. По сто је на рав
но ве ли ки аме рич ки ро ман си је ри, као што по сто је и ве ли ки фран
цу ски ро ман си је ри. Али не ки аме рич ки ро ма ни, да су на пи са ни 
на фран цу ском, не би има ли ни ка кав успех ов де, у то сам си гур на, 
и њи хов пре стиж ми се чи ни пре те ра ним. А опет, фран цу ски пи сци 
и спи са те љи це се и да ље мо ле да се њи ма ин спи ри шу. 

Во ле ла бих да пред став ни ци и пред став ни це фран цу ске књи
жев но сти бу ду по но сни ји на се бе.

Пре ве ла са фран цу ског
Ми ли ца Ви дић




