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РА З Г О В ОР

ДИ МИ ТРИС СО ТА КИС

ХТЕО САМ ДА КА ЖЕМ ДА НА ДЕ ИМА,  
ЈЕР ЖЕ ЛИМ ДА ЈЕ БУ ДЕ

Раз го вор во ди ла и пре ве ла Са ња Ми лић 

Грч ки пи сац Ди ми трис Со та кис (1973) об ја вио је осам ро ма на 
и јед ну књи гу при ча. Ње гов про за пре ве де на је на фран цу ски, ита
ли јан ски, хо ланд ски, тур ски, ки не ски и ру мун ски је зик. Со та кис 
се и сам ба ви пре во ђе њем и то са ки не ског. 

На срп ски су пре ве де ни ро ма ни Без да ха (2014) и При ча о 
су пер мар ке ту (2018). Док у пр вом Со та ки со вом ро ма ну ко ји смо у 
Ср би ји чи та ли ју нак, да би пре жи вео, из најм љу је соп стве ни стан 
не и ден ти фи ко ва ној „фир ми” да у ње му скла ди шти на ме штај, иа ко 
сâм у том ста ну и да ље „жи ви”, у При чи о су пер мар ке ту глав ни ју
нак, но ви нар, пло ве ћи на слу жбе ни пут до жи ви бро до лом, оста је 
сам на ма лом пу стом остр ву где поч не да гра ди са мо по слу гу! Не
обич ни си жеи на гра ни ци ап сур да, суп тил ни сми сао за цр ни ху мор, 
при по ве да ње о ег зи стен ци јал ном не сна ла же њу са вре ме ног ур ба ног 
чо ве ка – не ке су од од ли ка Со та ки со ве про зе. 

Са ња Ми лић: За што се рад ња ро ма на При ча о су пер мар ке ту 
де ша ва на ма лом остр ву не да ле ко од Но вог Зе лан да?

Ди ми трис Со та кис: Иа ко све сно у свом пи са њу увек из бе
га вам да го во рим о ре ал ним, кон крет ним ге о граф ским ме сти ма, 
у овом слу ча ју је то би ло нео п ход но, би ло је по треб но да по сто ји 
јед на ре ал на ге о граф ска тач ка, за то што је тре ба ло да се бро до лом
ник на ђе на јед ном ме сту са ко га ни је би ло мо гу ће да оде. Ре ше ње, 
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на при мер, да то бу де у не ком од мо ра у мо јој зе мљи, у Грч кој, ни је 
мо гло да до ве де до не чег вред ног, увер љи вог у то ку књи ге за то 
што ни ко не мо же да оста не са кри вен на не ком остр ву у Грч кој, 
сва остр ва су бли зу не че га и ве о ма бр зо би га на шли. Та ко сам по сле 
ма лог ис тра жи ва ња за кљу чио да је јед но ве ли ко мо ре рас кр сни ца 
оке а на не да ле ко од Но вог Зе лан да. Ју нак ро ма на уоп ште не ма 
иде ју где се на шао по сле бро до ло ма – да ли у Атлан ти ку, у Ти хом 
оке а ну или бли зу Ин диј ског оке на. Он је из гу бљен та ко ре ћи ниг де. 
За то ми слим да сам, би ра ју ћи бли зи ну Но вог Зе лан да, ода брао 
пра во ме сто.

Шта у Ва шем ро ма ну сим бо ли зу је су пер мар кет, шта све 
мо же да зна чи?

Су пер мар кет зна чи... у ства ри, не сим бо ли зу је ни шта. Хо ћу 
да ка жем да је то у ро ма ну за и ста са мо по слу га, не што што се де
сило и спо ља гле да но то је па ра док сал но, из гле да чуд но – али шта 
је ре а ли стич ни је од же ље са вре ме ног чо ве ка да по се ду је, же ље за 
жи во том ка кав ни ка да ни је ус пео да жи ви, по ку ша ја да има не што 
опи пљи во и да до ди ру ју ћи тај сан гра ди но ву ре ал ност у ко јој мо же 
да жи ви. Ствар ни свет ју на ка ро ма на је из град ња су пер мар ке та. 
Уме сто да оча ја ва за то што је до жи вео бро до лом, он је ен ту зи ја
сти чан и же ли да поч не жи вот ис по чет ка у бо љим усло ви ма, да 
ство ри се би бо ље окол но сти. 

Ваш ју нак је уса мље ни бро до ло мац али има сан. Жи ви мо у 
праг ма тич ном све ту, да ли је ово ро ман и о на шим сно ви ма?

Тач но, то је пра ва пер спек ти ва и по ве за на је са мо јим прет ход
ним од го во ром. Ју нак је бро до ло мац ко ји има сан ко ји га вра ћа у 
ре ал ни свет. Сви има мо сно ве ко ји нам се вра ћа ју, све јед но да ли су 
ре ал ни или ни су. Ми слим да сви уну тар се бе кри је мо „бом бу” ко ја 
је спрем на да екс пло ди ра, а то је наш соп стве ни сан ко ји нас че ка.

У срп ском пре во ду При че о су пер мар ке ту глав ни ју нак се зо
ве Ро бин зон Чо век, да ли је та ко и у ори ги на лу?

Ни је, ни је та ко...

Да ли Вам се до па да?

До па да ми се, али то пра ви је дан ма ли не спо ра зум у од но су 
на мо ју пр во бит ну на ме ру у књи зи. То ће ре ћи да ка да сам пи сао 
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књи гу уоп ште ни сам имао у ви ду Де фо о вог Ро бин зо на Кру соа. 
Име ко је сам ја дао ју на ку је Ро ви рос Чо век (Ο Ροβήρος Ανθρωπος). 
Ро ви рос је ста ра вер зи ја јед ног име на пре у зе тог у грч ки је зик из 
ен гле ског, а Чо век тре ба да од ре ђу је не што на ше, не што на ма бли ско. 
Сход но то ме срп ски пре вод од мах на во ди чи та о ца на прет по став
ку зна че ња ме та фо ре, ни сам то же лео, али ако то функ ци о ни ше 
на срп ском... На грч ком би тран скрип ци ја име на Де фо о вог ју на ка 
би ла Ро вин со нас (Ροβινσώνας), не ма ни ка кве ве зе са Ро ви ро сом.

Ваш бро до лом ник Ро ви рос Чо век не же ли да га спа су. За што?

Та ко је, он не же ли да га спа су јер пр во че ка уну тар ње, лич но 
до сти за ње ка тар зе, же ли да до сег не до соп стве ног ци ља, а шта је 
то – да сам до стиг не, до ђе до су шти не по сто ја ња, да из гра ди те
мељ оп стан ка, да по ста не ау то ном ни чо век пре све га. Ка да би га 
спа сли, све би по ста ло од ре ђе но, усло вље но, за то не же ли да га 
спа су, бар док не по ку ша то сам да из гра ди. 

Да ли је Ро бин зон да нас мо гућ?

Као при ча, или као сам чо век у све ту?

Као сам чо век у све ту.

Ми слим да ни ка да не ће би ти мо гућ, ни ка да. Же ља и на да су 
сна ге ко је му да ју да на пре ду је, да се кре ће. По не кад мо ји ро ма ни 
де лу ју са свим из ма шта но, има и еле ме на та фан та сти ке, али су
штин ски они го во ре о на шим жи во ти ма, о на ма као о људ ским 
би ћи ма ко ја не мо гу без дру гих љу ди. Ни као чи та лац не во лим 
ре а ли зам. Као пи сац увек по ла зим од се бе, али ни кад не знам да 
ли ће ми ус пе ти да се то што сам на пи сао ти че и дру гих љу ди. 
Ка да се ти дру ги, чи та о ци, у то ме пре по зна ју, знам да сам на пи сао 
до бру књи гу.

Ху мор је ва жан у ро ма ну. За што?

Ве ру јем да је ху мор у књи жев но сти ва жан, ху мор је део ме не 
као пи сца. Ху мор је до зво љен сву да, сва кој си ту а ци ји мо жеш да 
се сме јеш. То је мо гу ћа тач ка гле ди шта, али не бих ре као да су 
мо је књи ге на би ло ко ји на чин ша љи ве, иа ко у се би има ју ху мо ра. 
Тај ху мор је ви ше, да та ко ка жем, фи ло зоф ска по зи ци ја ју на ка. 
Зна те, ни шта ни је озбиљ но, све у јед ном тре нут ку мо же да се пре
о кре не, да се „спу сти”. 
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Да ли сте се за ба вља ли док сте пи са ли ову књи гу?

Би ло је за бав но. Ни је ме мно го умо ри ла ова књи га, она је на 
не ки на чин за вр ше так јед не фа зе у мом ра ду. При ча о су пер мар
ке ту укљу чу је и за о кру жу је мно ге еле мен те из мо јих прет ход них 
књи га, за вр ша ва јед ну епо ху у мо јој књи жев но сти у ко јој сам био 
на си гур ном, ка ко се код нас ка же – „био сам у сво јој во ди”. 

Ко ли ко је кон зу ме ри зам – овај Ваш ро ман је при ча и о то ме 
– па то ло ги ја на шег вре ме на?

Да, то је оп шта од ли ка на шег вре ме на, ни је то мо је от кри ће, 
по сто ји тај по тро шач ки ви рус и ми сви па ти мо од то га. Тре ба ло 
би ма ло да се од мак не мо, да на пра ви мо дис тан цу, јер не мо же мо 
да по бе ди мо у тој игри са по тро шач ким мен та ли те том и на ви ка
ма. Наш од нос пре ма то ме је не кад чвр шћи, не кад опу ште ни ји, 
али то жи ви мо сва ки дан.

Да ли по сто ји ве за из ме ђу овог и Ва шег прет ход ног ро ма на 
Без да ха?

Да, по сто ји. До па да ми се пи та ње, ин те ре сант но је. Ви ди те, 
ро ман Без да ха био је нај у спе шни ји ме ђу мо јих прет ход них че ти
ри или пет књи га, а све оне го во ре о на шој по тра зи за сре ћом, за 
бо љим жи во том ко ји у ства ри са мо са бо ти ра мо, не мо же мо да 
до стиг не мо то што же ли мо. Стал но се би по ста вља мо но ве ци ље
ве до ко јих не сти же мо про си па ју ћи тек по му же но мле ко, ка ко се, 
ако се не ва рам, и код вас ка же. Има ве зе и за то што је мо је пр во 
ста но ви ште би ло да смо сви ми љу ди ко ји ни ка да не ће по сти ћи 
све што же ле, све че му те же.

Има ли ве зе из ме ђу оно га што Ви пи ше те и фил мо ва ре ди те
ља Ва ше ге не ра ци је ка кви су Јор гос Лан ти мос (фил мо ви Оч њак, 
Ал пи, Ја стог, Ми ље ни ца...) или Ати на Ра хил Цан га ри (филм Атен
берг)?

Ми је смо иста ге не ра ци ја, исте ства ри су то ком од ра ста ња у 
Грч кој ути ца ле на нас, иста дру штве на си ту а ци ја, иста умет ност, 
исти стра хо ви. Си гур но је да по сто је не ке ве зе, али ја ми слим да 
не ма не ке ви дљи ве ве зе ме ђу на шим де ли ма, ма да ме у Грч кој 
но ви на ри че сто пи та ју да ли бих дао сво је књи ге да се на пи ше 
сце на рио за Лан ти мо са, за што да не, али све сна, ди рект на ве за не 
по сто ји.
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И При чу о су пер мар ке ту и ро ман Без да ха чи та о ци у ино
стран ству че сто по ве зу ју са грч ком еко ном ском кри зом, шта ви 
ка же те на то?

Ка рак те ри сти ка мо јих де ла је да се обра ћа ју чи та о ци ма ове 
пла не те, опи су ју ста нов ни ке ве ли ких ур ба них цен та ра, зна чи не 
ра ди се о ју на ци ма ко ји су ве за ни за сво ју ге о гра фи ју, не го се у 
су шти ни ра ди о суд би ни по је ди на ца чи је су жи вот не му ке слич не 
у чи та вом све ту.

На ма се чи ни ка да чи та мо да има ве зе...

Сва ка ко то ни је би ла мо ја на ме ра. Ка да сам по чи њао да пи
шем ро ман Без да ха ни сам имао на уму ни ка кву спо ља шњу кри зу, 
то је ви ше не ка ква лич на ре фе рен ца, ви ше се ра ди о лич ном без
из ла зу на ко ји сам фо ку си рао чи та ву рад њу ро ма на. Али, на рав но, 
пи сац ко ји де лу је у тим окол но сти ма не ми нов но осли ка ва и ту 
кри зу иа ко му то, као у мом слу ча ју, ни је би ла на ме ра, кри за је 
на шла свој пут кроз текст.

Ко ли ко све сно ре фе ри ше те не са мо на Каф ку, што кри ти ча ри 
че сто по ми њу, већ и на Ка ми ја и Бе ке та, на књи жев ност ап сур да?

Не по ку ша вам све сно да уне сем те еле мен те о ко ји ма го во ре 
кри ти ча ри, по го то во не ре ми ни сцен ци је на Каф ки на де ла, али 
сва ка ко пи сац не мо же да пре не брег не ути ца је из јед не та ко ве ли ке 
тра ди ци је ка ква је европ ска књи жев на тра ди ци ја. Не ми нов но је да 
се ја вља ју ути ца ји и у мом де лу и то раз у мем као ве ли ки ком пли
мент, с об зи ром на то да су то за и ста ве ли ки пи сци. Да кле, све сно 
не, али мо жда под све сно по сто је ути ца ји ко ји из би ја ју пр вен стве но 
у ат мос фе ри.

У ро ма ну Без да ха глав ни ју нак пи ше текст „Про ба”, он је 
ви ше зна чан. Ка ко би смо мо гли да га раз у ме мо, ка ко сте Ви же
ле ли да га раз у ме мо?

Хва ла Вам што скре ће те па жњу на тај за вр шни део ро ма на, 
ме ни је то оми ље ни део. Текст је на пи сан пре остат ка књи ге и по
ма ло је ли ри чан, то јест то је лир ски осврт на чи та ву ту си ту а ци ју, 
на те му ро ма на. Све што ра ди мо у жи во ту ра ди мо да би нам се то 
ви ше стру ко вра ти ло и да би смо га упу ти ли та мо где би смо хте ли 
да се на ђе наш жи вот. Све мо је књи ге го во ре о то ме ка ко на сто
ји мо да по бег не мо од свог лич ног жи во та по ку ша ва ју ћи да га дру
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га чи је „од и гра мо”. И у чи та вом том про це су ми за бо ра вља мо да 
за и ста жи ви мо свој жи вот. Зна чи упра во је то био циљ, да се на
пра ви не ка лир ска ре фе рен ца на чи тав тај ро ман. 

Да ли би сте се са гла си ли ако би смо Ва ше ро ма не ко је смо до 
са да чи та ли, по себ но ро ман Без да ха, од ре ди ли као не га тив не 
уто пи је?

Сла жем се да то је сте не га тив на уто пи ја, али у сим бо лич ком 
сми слу и жи вот је та кав. Хо ћу да ка жем да су штин ски ми гу би мо 
са да шњост упра во од ла жу ћи жи вот. Па ра док сал но, же лео сам да 
ро ман Без да ха бу де пун на де и све тло сти, ако бо ље по гле да те он 
то и је сте. Хо ћу да ка жем да тре ба ис ко ри сти ти жи вот не у сми слу 
ла тин ске по сло ви це „ухва ти дан” (car pe di em), већ у сми слу да 
за и ста не тре ба да од ла же мо жи вот, јер он не из бе жно из ми че и 
за то га тре ба про жи ве ти.

Има ли на де?

По сто ји на да, упра во наш жи вот има тај во лун та ри стич ки 
део. Хтео сам да ка жем да на де има, јер же лим да је бу де. 




