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На Пул ском фе сти ва лу књи га  
и ауто ра, не да ле ко од Аре не,  

ове го ди не у фо ку су је  
обе ле жа ва ње сто го ди на  
од по чет ка Ве ли ког ра та

Специјално за „Политику”

Пула– Је дан „не жни вој ни град жен ског име на 
с пре те шким пр тља гом пр о шло сти на не ја ким 
пле ћи ма”, ка ко је на пи сао Ми о драг Кал чић, 
ових да на ме сто је одр жа ва ња два де се тог Фе
сти ва ла књи га и ауто ра „Са њам књи ге у Ис три”. 
Кла у дио Ма грис, Људ ми ла Пе тру шев ска, Ок
са на За буж ко, Марк Томп сон, Фи лип Кло дел, 
исто ри чар Ро берт До ни ја, Бо ра Ћо сић, Тон ко 
Ма ро е вић, Игор Ман дић, Дра ган Ве ли кић, Ми
љен ко Јер го вић, Ог њен Сви ли чић, и мно ги дру
ги, го сти су са јам ских пр о гра ма. 

Упра во на ову ва жну кул тур ну ма ни фе ста ци
ју у Хр ват ској, ко ја ка ко ка жу, уто пља ва зим ску 
Пу лу, као што је годинаma филм осве жа ва ле ти, 
упу тио се из Бе о гра да умет нич ки преска ра ван, 
од де се так но ви на ра из раз ли чи тих ме ди ја, и уз 
по др шку Ту ри стич ке за јед ни це Пу ле, бо ра вио 
у Пу ли и Ро ви њу три да на. Би ла је то при ли ка 
да се на истар ски на чин спо је кул ту ра и ту ри
зам, да се ли те ра ту ра „гу шта” уз уку се ви на, ри
бе, и ми рис мо ра. 

И ка ко је ре че но у есе ју „Пу ла – гра да ин тер
вал” на шег Дра га на Ве ли ки ћа (ина че бив ша 
нај ве ћа рат на лу ка Аустро у гар ског цар ства), 
увек је на по ла пу та. Та ко је и преска ра ван био 
на де сти на ци ји Пу ле, Ро ви ња, Вод ња на, до пра
по стој би не Хи стра и Архе о ло шког му зе ја – Не
зак ци ја.

У До му хр ват ских бра ни те ља, на ме сту одр
жа ва ња Пул ског фе сти ва ла књи га и ауто ра, не
да ле ко од Аре не, ове го ди не у фо ку су је обе ле
жа ва ње сто го ди на од по чет ка Ве ли ког ра та, 
отво ре не су бр ој не ди ску си је уро ње не под јед

на ко у свет ју че ра шњег, као и са вре ме но сти; 
при сут но је око 350 ауто ра, пла ни ра но 117 пр о
мо ци ја књи га, окру глих сто ло ва, из ло жби, пер
фор ман са, фил мо ва, кон це ра та. Го во ри се и о 
раз ли чи тим пр о бле ми ма уну тар не ка да шње ви
ше на ци о нал не Аустро у гар ске мо нар хи је, где су 
Ита ли ја ни из аустриј ског при мор ја би ли при
мо ра ни да иду у рат пр о тив сво јих су на род ни ка, 
о че му све до чи књи га Ро бер та То де ра „Вој ни
ци аустриј ског при мор ја на Ис точ ном фр он
ту 1914–1918”. И код нас по пу ла ран као аутор 
чи та не Ки шо ве би о гра фи је – Бри та нац Марк 
Томп сон у Пу ли ће пред ста ви ти сво ју књи гу о 
жи во ту и смр ти на ита ли јан ском фр он ту. 

„Ве ли ки је рат уни штио град, упро па стио Пу
лу, оста ли су обри си и сје не. Ка сни је, све у куп ни 
иден ти тет Пу ле, гра да не схва ће не вре ме шно
сти и не ра зум не мла до сти, пе чат је аустро у гар
ске пр о шло сти...”, пи ше Ми о драг Кал чић. 

Бе о град ски умет нич ки преска ра ван сти гао је 

у Пу лу дру гог да на Фе сти ва ла књи ге (тра ја ће до 
14. де цем бра), тач но на раз го вор са хр ват ским 
пред сед ни ком Ивом Јо си по ви ћем, по кро ви те
љем одр жа ва ња ове ма ни фе ста ци је. Су срет је 
ко зер ски во дио по зна ти хр ват ски но ви нар Во
јо Ши љак. Ина че, Ши љак тра ди ци о нал но во ди 
са јам ски пр о грам „До ру чак са ауто ром”, а ове 
го ди не на чи нио је и из бор раз го во ра са по зна
тим пи сци ма, го сти ма Пу ле. У је ку пред из бор
не кам па ње Јо си по вић, ина че док тор му зи ке и 
пра ва, на пи та ње да ли са ња му зи ку, од го во рио 
је ду хо ви то да са ња звук, да је као мла ди по кло
ник фуд ба ла за ми шљао мно го го ло ва, а да са да 
ма шта о пу но гла со ва. Ме ђу књи га ма ко је во ли 
Јо си по вић је из дво јио де ла Бул га ко ва, Ште фа на 
Цвај га, Еуге на Фин ка, Мар ге рит Јур се нар. На 
пи та ње срп ских но ви на ра ко је од на ших пи са
ца во ли да чи та, Јо си по вић се се тио свог вој ног 
ро ка пр о ве де ног у Бе о гра ду осам де се тих го ди
на, при сту пач них књи жа ра у ко ји ма је во лео 

да пр о во ди вре ме, а по себ но је из дво јио де ла 
Ки ша и Пе ки ћа. 

– Це ним и ства ра ла штво ком по зи тор ке Ива
не Сте фа но вић, и се ћам се на шег кон цер та у Бе
о град ској фил хар мо ни ји, по сле че га је на стао и 
цеде „Ком по зи тор ски ди ја лог”. Чи ње ни ца је 
да кул ту ра збли жа ва љу де – ре као је Иво Јо си
по вић.

На пул ском сај му би ло је и књи га на ших из
да ва ча „Ге о по е ти ке”, „Кли ја”, „Град ца”, „Архи
пе ла га”, „Ла гу не”, „Вул ка на”, „ЕвроЂун ти ја”, 
„Ча роб не књи ге”. 

На Сај му смо сре ли и Вла ди сла ва Бај ца, чла
на Пр о грам ског од бо ра Сај ма књи га у Ис три, 
ко ји је ука зао на зна чај ре ги о нал не кул тур не 
са рад ње зе ма ља Бал ка на. 

– Истра је аван гард на због то га што је пр ва за
по че ла мно го ства ри, по чев од то га да сам ја као 
срп ски аутор уче ство вао у кре и ра њу пр о гра ма 
јед ног хр ват ског сај ма књи га. Отво ре ност Маг
да ле не Во до пи је, јед ног од осни ва ча овог сај ма 
књи га, и ње го ве ди рек тор ке, до при не ла је иде ји 
фе сти ва ла ауто ра, пре све га јед не људ ске ме ре. 
Што је при ча о су шти ни, а не о бр о је ви ма или те
ри то ри ји. Ме не је то и при ву кло Пу ли. Са да, ка да 
по гле дам на пр о те клих два де сет го ди на, ви дим 
да се и мој труд ис пла тио – ка же за наш лист Ба
јац, чи јим су за ла га њем у Пу ли го сто ва ли Та тја
на Тол стој, Алек сан дар Ге нис, Ал бер то Ман гел, 
Ке нет Вајт, Сло бо дан Ши јан и мно ги дру ги. 

При су ству је мо на мах ли те рар ному зич ком 
пр о гра му пр о гра му „Ве че Ка ка ни је: Бург те а
тар у Пу ли”, где Ми љен ко Јер го вић раз ми шља 
о члан ству Хр ват ске у Европ ској уни ји, и ка же 
да је од све га то га остао „са мо па пир са ко јим 
се мо же ура ди ти оно што се па пи ром не ра ди...” 
Ве ли ка па жња ове го ди не на Пул ском фе сти ва
лу књи ге по све ће на је стри пу, пред ста вљен је 
ро ман у стри пу Ни не Бу ње вац, ка над ске аутор
ке срп ског по ре кла, ко ји ће се код нас, ка да бу де 
об ја вљен, ве ро ват но зва ти „Отаџ би на”. А Алек
са Га јић је оду ше вио сво јом из ло жбом у окви ру 
Ср ти пов ске ули це, у га ле ри ји чи та о ни ци Срп
ског кул тур ног цен тра у Ис три. Овај умет ник 
игра се под јед на ко иде ја ма, као и под ло га ма од 
др ве та, ка ме на, бо чи ца.  МаринаВулићевић

Фестивалкњигепољудскојмери

ЈеданодсајамскихштандовауПули
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Са прве стране 

Енигма?
Да. За ме не су оне од у век би
ле оба ви је не ми сте ри јом, и 
искре но ре че но оста ла је не ка 
за го нет ка. Иако је кри ти ка би
ла по хвал на, по је дин ци су на
пи са ли о злу на ко је ин спи ри
ше овај ди ја лог. 

Каквозловамзамерају?
Па на пи са ли су да „Ара бал за
ми шља да је Да ли бољ ше вик, 
ан ти фа ши ста, ан ти фран ки ста, 
троц ки ста и ве ћи ко му ни ста 
од Пи ка са…А да је „Гер ни ка” 
исме ја на. Да се аутор по и гра
ва, пру жа ка при ци о зну ра
зо но ду, са де мент ним из ми
шљо ти на ма. Да из ми шљам 
до га ђа је, пре пра вљам да ту ме, 
фан та зи рам… Да је то не срећ
на ико но кла стич на про во ка
ци ја. При том они се нај ви ше 
љу те што сам от крио исти ну да 
је „Гер ни ка”, та ико на Шпан
ског гра ђан ског ра та у ства ри 
ре ци кли ра на. 

Далисууправу,даливихоћетеда
оборитесветињеидеалеиданас
такоиспровоцирате?

Мој ко мад ни је ни про во ка ти ван ни 
ико но кла сти чан. Или бар то овај ко
мад не би тре ба ло да бу де. Да ли је у 
ства ри 1937. био ре во лу ци о нар ни 
по ли ти чар. Ње го ва, го то во не по зна
та се ћа ња им пре си је и за пи си ко је је 
пи сао 1919–1920, об ја вље ни су у Бар
се ло ни, Ма дри ду и Њу јор ку. Пи сао 
их је ка да је имао 15 и 16 го ди на и не
ма ју ни шта од над ре а ли зма. У њи ма 
Да ли са оп шта ва хи ља ду и јед ну по ли
тич ку ми сао и све су ре во лу ци о нар
не. „Жи ве ла Со вјет ска ре пу бли ка”, 
ка же Да ли. То је је ди ни на чин да се 
рас кр сти са шпан ским зло чи нач ким 
ре жи мом. Да ли твр ди и да је по бе
да бољ ше ви ка иза зва ла де ли ри јум и 
оду ше вље ње, лу дач ки ен ту зи ја зам. 

Ни шта ни сам из ми слио, Да ли је 

био ре во лу ци о нар, а Пи ка со за ка сне
ли ко му ни ста.

Да ли је Дали заиста узвикнуо
„Оле!”кадајечуозаубиствоФеде
рикаЛорке?Онисубилинајближи
пријатељиод1925.до1928.доксу
заједноборавилиустудентскомдо
мууМадриду.Ниданданаснису
пронађенипосмртниостациГарси
јаЛорке.Знаседајестрељан1936.
уавгусту?КакојеДалиреаговао?

Ка да је Да ли у Па ри зу из но ви на са
знао да је Гар си ја Лор ка по гу бљен, 
тач но је да је уз вик нуо: „Оле!” Та ко 
на шпан ском је зи ку уз ви ку је то ре а дор 
ка да ра ње ној и рас кр ва вље ној жи во
ти њи за да од лу чу ју ћи бо деж. „Чи ни
ло ми се да је за Гар си ја Лор ку, то нај
бо љи на чин да из гу би жи вот. Уби јен у 
гра ђан ском ра ту од стра не ти ра ни на”, 
об ја снио је по том Да ли.

Пикасо је у то временасликао
„Гернику”.ДалииПикасосубили
пријатељи.Алииривали?

Пи ка со 1937. не са мо да ни је био ко
му ни ста не го је он био је дан од сли ка
ра, ко га је Пар ти ја нај ви ше кле ве та ла. 
Про ме нио је ми шље ње тек 5. ок то бра 
1944. ка да је на оп ште из не на ђе ње 
при сту пио Ко му ни стич кој пар ти ји. 
До та да је и Да ли, као што зна мо, ра
ди кал но про ме нио сво је иде је. Су пар
ни штво из ме ђу њих дво ји це о ко ме се 
то ли ко го во ри ни је по сто ја ло. Пи ка
со, ко ји ни је био мно го ве ли ко ду шан 
са па ра ма, пла тио је Да ли ју пр ву кар
ту за САД. Обо ји ца су при па да ла ис
том кру гу, обо ји ца су би ли у ег зи лу. 
Да ли је умео да се ша ли: „Пи ка со има 
са мо две ма не: јед на је што ни је Да ли, 
дру га је што је Пи ка со.”

Написали сте писмо генералу

Франкудокјебиожив.Шта
стемурекли?

Ре као сам му да му пи шем без 
мр жње. Иако је он осо ба ко ја 
ми је на не ла нај ви ше зла, јер је 
осу дио мо га оца. Он је не стао 
из мог жи во та ка да је по бе
гао из за тво ра. Исто то је учи
нио и це лом шпан ском на ро
ду. Фран ко ми ни је од го во рио. 
Али ми ли о ни Шпа на ца иш чи
та ва ли су кри шом ово пи смо. 

Послестенаписалиписмо
ФиделуКастру?

Кад сам са знао шта се де ша ва 
са ди си ден ти ма на Ку би, схва
тио сам да не ма ло шег и рај
ског то та ли та ри зма. Од лу чио 
сам да као и Фран ку по ша љем 
пи смо Ка стру у ко ме го во рим 
о ње го вим зло де ли ма. 

Штавасјенагналодатора
дите?Каквајевашаидео
логија?

Ја сам жи вео у вре ме ну без 
сло бо де и са пу но днев них ла
жи. Због то га сам од лу чио пр
во да се до стој но оду жим свом 

оцу ко ји се бо рио про тив ре пре си је 
и не прав де. По ку ша вам да бу дем без 
ика кве од ре ђе не иде о ло ги је. Али ка
да је „цар го” он да хо ћу то да ка жем 
гла сно и ја сно. 

Одаклестевиуопште?ИзФран
цускеилиизШпанијегдестепро
велидетињствоиранумладост?

Ја сам из Без зе мљо лан ди је. Као што 
су то би ли Пи ка со, Да ли, Макс Ернст, 
Мо ди ља ни и чи тав низ дру гих умет
ни ка. Ни смо ни Фран цу зи ни у пот
пу но сти из зе мље у ко јој смо се ро
ди ли. То је та бес крај на сми ца ли ца 
па пи ра за па ко ва ње. Са мо па па га ји 
го во ре еспе ран то без ак цен та. 

КаочовекизБезземљоландије
штамислитеонационализму?

Че сто о то ме раз го ва рам са сво јим 
при ја те љем Ми ла ном Кун де ром. И 

он жи ви у Па ри зу, у ко ји је до шао 
још у вре ме Че хо сло вач ке. Ја ни сам 
ни Шпа нац ни Фран цуз. Ја сам чо
век из ег зи ла. Ми слим да је на ци о
на ли зам бе сми слен, али сам од био 
да пот пи шем јед ну пе ти ци ју про
тив ка та лон ских на ци о на ли ста, и 
због то га су ме из ба ци ли из јед ног 
ма дрид ског ли ста. Ја ни кад ни сам 
хтео да пот пи су јем те по ли тич ке пе
ти ци је. 

ИЈугословенисусви,такође,из
Безземљоландије?

Оно ли ко ко ли ко се осе ћа те као љу ди 
из гна ни ци. Са мо у пот пу ној тми ни 
сви ци по ку ша ва ју да све тле.

Вамасеувекприписујунајразли
читијипридеви:одконтроверз
ног,добогохулног?

Нај чуд ни је је кад ка жу за ме не да сам 
про во ка ти ван. Про во ка ци ја је ира ци
о нал на и без ста ва, она не мо же да се 
про ра чу на. А ја из над све га по шту
јем на у ку, ма те ма ти ку и шах. Ни шта 
не узи мам озбиљ но, али све схва там 
тра гич но. 

Накојојсценимиданасживимо?
У тра ги ко ме ди ји. У јед ној ду хо ви тој 
тра ге ди ји.   ¶

Далијебиореволуционар,
аПикасозакаснеликомуниста

ИНТЕРВЈУ:ФеРнАндоАРАбАЛ,песник,филмскиредитељ,романсијер,драматург Математика
ираспаддржава

Викажетедасесветогледаума
тематици,шахуитеатру.Кадасу
математичариформулисалитео
ријускупова,светјествориоску
пове:Југославију,Чехословачку…
Затимсуматематичаристворили
фрактале…

ИраставиласеЈугославија,растави
ласеЧехословачка.УШпанијисад,
такође,идемопутемтеоријефракта
ла.Уствари,песникеиматематича
ренеинтересујеполитика.Тосуве
ликаникојисесматрајунеутицајним,
алиутичунасве.

Кундераифранцуски

Једанодвашихнајближихприја
тељауПаризујеМиланКундера.
КакосеосећаКундеракадпише
нафранцуском?

Већјемногогодинавансвојепро
шлости.Кадасепишенастраномје
зику,томожедатенатерадаизбру
сишсвојстилидатимисаобудепре
цизнија.

Ф
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