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ИСТО РИЈ СКИ РО МАН1

Ро берт Ку сек, Вој ћех Ши мањ ски: Књи ге Ја ко вље ве су Ваш пр ви исто риј ски ро
ман, ко ји пред ста вља вид ну пре крет ни цу у Ва шем књи жев ном ства ра ла штву и из ве
сно уда ља ва ње од до са да шњих те ма, сти ла, и књи жев них фор ми. Ка кви су из во ри ове 
сво је вр сне „ре во лу ци је“ у Ва шој ка ри је ри; ка да и за што се ја ви ла иде ја да се на пи ше 
исто риј ски ро ман?

Ол га То кар чук: Не раз ми шљам у ка те го ри ја ма књи жев них вр ста. Ви ше ми слим 
кроз те ме, иде је, да ли су ми за ни мљи ве, да ли ће по кре ну ти огром ну енер ги ју ко ју 
тре ба угра ди ти у пи са ње ро ма на. Обич но ме при ву че не ка те ма, и она на мет не фор му 
ко ја ће би ти нај бо ља за при ча ње при че. Одав но ме је фа сци ни ра ла те ма при сут но сти 
Је вре ја у пољ ској (и ши ре, европ ској) кул ту ри, а по себ но те ма ис пре пле та но сти је-
вреј ске и пољ ске кул ту ре ко ја се мо же пра ти ти кроз ве ко ве и на мно гим ни во и ма. Кад 
сам ко па ју ћи по ра зним из во ри ма на и шла на по вест Ја ко ва Фран ка и ње го вих при-
ста ли ца, од мах сам по же ле ла да је ис при чам. Би ла је то иде ја за ду жи есеј или дра му 
(уо ста лом, као што сам не дав но са зна ла, у дра ма ма се та те ма че сто по ја вљи ва ла), али 
ми се чи ни ло да ће ро ман то бо ље из не ти – ту ег зо тич ност, не јед но знач ност те при че, 
огром ну ко ли чи ну ма те ри ја ла, де та ља, по дроб но сти. Ве ру јем у ро ман. Ве ру јем да је 
ро ман јед на од нај са вр ше ни јих књи жев них вр ста – има то свој ство да об у зи ма чи та о ца 
и уво ди га у вр сту тран са. У ро ма ну мо гу мно го то га да пре не сем, не са мо на ни воу ин-
фор ма ци је. Ро ман има ам би ци ју да из гра ди вир ту ел ни свет у ко ји чи та лац дуп ке упада 
и у ко јем го сту је не ко вре ме. Де лу је на мно гим ни во и ма, јер ус по ста вља ве зу с чи та о цем 
на емо ци о нал ном ни воу, бу ди ме ха ни зме ем па ти је. То је вид то тал не ко му ни ка ци је.

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Пред ка квим иза зо ви ма сте се на шли ра де ћи на исто риј
ском ро ма ну? Шта се по ка за ло као нај те жи за да так у тој књи жев ној вр сти?

О. То кар чук: На рав но, во ђе ње огром ног ис тра жи ва ња. Те ма фран ки стич ког по-
кре та ни је би ла до вољ но об ра ђе на у на уч ној ли те ра ту ри. Тек то ком вре ме на кад сам 
пи са ла ро ман, го ди не 2011, по ја ви ла се књи га Па вла Ма ћеј ка The Mi xed Mul ti tu de, ве-
ро ват но нај ва жни ји рад да нас за све ко ји се ба ве Ја ко вом Фран ком и фран ки сти ма. 
Чи та ла сам је још у ори ги на лу, на ен гле ском, док се ни је по ја вио пољ ски пре вод. Пре 
не го што сам на ба ви ла тај рад, ко ри сти ла сам мно ге дру ге из во ре, што мо но граф ске 
пу бли ка ци је, што рас пр ше не, сит ни је ма те ри ја ле ко ји се с раз ли чи тих аспе ка та ба ве 
про бле ма ти ком фран ки ста и њи хо вом исто ри јом. Од по чет ка ми је нај ва жни ји из вор 

1 Раз го вор ко ји су с Ол гом То кар чук во ди ли Вој ћех Ши мањ ски и Ро берт Ку сек у књи зи Con ver sa ti ons 
with Bi o grap hi cal No ve list – Truth ful Fic ti ons Ac ross the Glo be, уред ник Мајкл Ла ки (из да ње Blo om sbury 
Aca de mic, 2018). (Прим. прев.)
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био Алек сан дар Кра ус хар, пољ ски исто ри чар је вреј ског по ре кла и ње го ва књи га 
Франк и пољ ски фран ки сти, ко ја је би ла на пи са на и об ја вље на још у XIX ве ку, ка сни је 
ни је би ла об на вља на и ста ја ла је на по ли ца ма би бли о те ка пре кри ве на пра ши ном. 

У мом слу ча ју ва жни су би ли и дру ги из во ри, они ко ји су се од но си ли на исто ри ју 
Пољ ске, сва ко днев ног жи во та у XVI II ве ку у По до љу и у Евро пи, на по ли ти ку тог до ба, 
на мул ти кул ту ра ли зам... За ни ма ли су ме де та љи, нпр. ка ко се тад пу то ва ло, кад су се 
пут ни ци за у ста вља ли да ко на че, шта су је ли... Ни сам би ла ис ку сна у то ли ко ши ро ко 
схва ће ном ис тра жи ва њу, би ла ми је стра на ме то до ло ги ја та квих ис пи ти ва ња. Све сам 
ра ди ла ин стинк тив но, ин ту и тив но.

На по слет ку сам до шла до опи пљи вих из во ра и та мо сам от пу то ва ла. Оти шла сам 
да ви дим Дње стар, Ива ње, ка те дра лу у Ла во ву, трг у Бри ну или Бр ну, дво рац у Офен-
ба ху, да из бли же осмо трим пеј заж, осе тим ат мос фе ру. Во лим та кве по хо де. Сву да сам 
на ла зи ла не што ма ло, што ми је на кра ју до бро до шло за књи гу. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: За зву ча ће ба нал но, али већ је Ари сто тел при ме тио да се 
исто риј ска на ра ци ја знат но раз ли ку је од књи жев не на ра ци је. Уко ли ко пр ва опи су је то 
што се де си ло, дру га и не мо ра и обич но се не др жи тзв. исто риј ских чи ње ни ца. У том 
сми слу пот пу но је за ви сна од ин вен тив но сти пи сца, књи жев ни це. Исто риј ски и би о
граф ски ро ман су ипак ди морф не вр сте ко је мо ра ју да по ве жу две фа бу ле: исто риј ску и 
књи жев ну. Увек се у не ком сте пе ну оне од и гра ва ју из ме ђу исто риј ске исти не и из ми шља
ња. Ка кву сте по зи ци ју у том спо ру за у зе ли пи шу ћи Књи ге Ја ко вље ве?

О. То кар чук: Не при лич но је ди ску то ва ти с Ари сто те лом, али да нас ми сли мо дру-
га чи је не го пре. Ни кад ни смо си гур ни да ли је тај исто ри чар ко ји је то ис при чао био 
објек ти ван, да ни је из ми шљао, сам до да вао, да ни је ста јао на не чи јој стра ни. Ја вља се 
пи та ње – шта су, уоп ште, исто риј ске чи ње ни це? Да ли Длу го шев за пис да нас тре ба да 
схва та мо исто риј ски? Из вор сва ке при че је чо век, исто риј ска чи ње ни ца је не што ап-
стракт но, исти ни то са мо на ве о ма оп штем пла ну. По треб но је из дво ји ти огром но 
вре ме да би се утвр ди ли де та љи, а ствар је још го ра кад су у пи та њу ста ри ји исто риј-
ски до га ђа ји, то из и ску је чи та ње свих мо гу ћих пи са них из во ра са све шћу да је мно го 
то га бес по врат но про па ло, че му тре ба до да ти ар хе о ло шка, би о ло шка, кул ту ро ло шка, 
фи ло ло шка ис тра жи ва ња. То та ко ђе зах те ва до бру во љу и че сти тост ис тра жи ва ча, јер 
се мно ге про на ђе не чи ње ни це мо гу су прот ста ви ти ње го вим оче ки ва њи ма.

Сме ло бих ре кла да је у том сми слу све књи жев ност, а по је ди нач не исто риј ске на-
ра ци је че сто су на про сто од ре ђе не тач ке гле ди шта. Књи жев на на ра ци ја увек по ку-
ша ва да са гра ди вир ту ел ни и увер љи ви свет, и убе дљив, ми ме тич ки, али то не зна чи 
да је она ап со лут но про из вољ на. Она мо ра да се под ре ди јед ном прин ци пу ствар но-
сти. Исто риј ски ро ман по вла чи за со бом ве ћу од го вор ност. Има ги на ци ја и li cen tia 
po e ti ca мо ра ју се под ре ди ти чи ње ни ца ма. Док сам ра ди ла на Књи га ма Ја ко вље вим, 
сва ки час сам се на ла зи ла у си ту а ци ји у ко јој сам се с јед не стра не су о ча ва ла с исто-
риј ским чи ње ни ца ма. То су би ла стал на по ла зи шта у мо јој при чи, на ко ја сам мо ра ла 
да ра чу нам и ни сам их мо гла иг но ри са ти. Али с дру ге стра не био је ма ње или ви ше 
пра зан про стор из ме ђу тих та ча ка. И ту је по чи ња ла књи жев ност, јер сам пра зни не и 
бе ле мр ље мо ра ла да до пу ња вам ма штом. 
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На зва ла сам ту ме то ду „кон јек ту ра“. Тер мин „кон јек ту ра“ узе ла сам из је зи ка ар хи-
ви ста и кри ти ча ра тек ста ко ји се ба ве ста рим де ли ма – кон јек ту ра је јед на од нео п-
ход них прак си у њи хо вом ра ду: по пу ња ва ње уни ште них ме ста у тек сту. Та мо где је 
текст не пот пун, мо ра мо да се до ми сли мо шта је та мо мо гло би ти и сход но соп стве ној 
ве ри по пу ни мо та пра зна ме ста та ко да чи та о цу обез бе ди мо до жи вљај кон ти ну и те та 
и ве ро ват но ће. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Ко ји су дру ги исто риј ски ро ма ни и ства ра лач ке лич но сти 
ути ца ле на Књи ге Ја ко вље ве? Да ли сте би ли чи та тељ ка исто риј ских ро ма на и ка
квих? На ко је сте се тра ди ци је (пољ ске, сред њо е вроп ске, за пад не) на до ве зи ва ли?

О. То кар чук: Мо жда ће чуд но за зву ча ти, али ни сам љу би тељ ка исто риј ских ро ма-
на и ако тре ба да се из ја сним о то ме, он да ту си гур но не мо гу да бу дем ком пе тент на. 
У исто риј ским ро ма ни ма ко је сам чи та ла обич но ме је од би ја ла су во пар на, му шка 
пер спек ти ва, у ко јој у пр ви план из би ја ју исто риј ски до га ђа ји, што се че сто огра ни ча-
ва ло на ра то ве, бит ке, при мир ја, са ве зе, пре го во ре, трак та те, итд. Има ју ћи то у ви ду, 
пре бих ово на зва ла „по ли тич ко-исто риј ским ро ма ни ма“, ро ђе ним из да нас по ма ло 
ана хро ног схва та ња исто ри је као сфе ре ра то ва, би та ка и овог и оног ми ра ко ји се 
пре пли ћу са би о гра фи ја ма во ђа или кра ље ва. Ме не је увек ин те ре со вао ми кро и сто-
риј ски при ступ – при ча о про шло сти ма лих, ло кал них про сто ра не ис пу шта ју ћи из 
ви да кон текст са да шњо сти ко ји ства ра ју обич ни, у исто ри ји не за бе ле же ни љу ди. Чак 
и код Тол сто ја сам за о би ла зи ла огром не де ло ве тек ста у ко ји ма је он опи си вао рас по-
ре ђи ва ње и пре гру пи са ва ње вој ски. Нај че шће ми је сме та ло па три јар хал но гле ди ште 
на људ ско дру штво – ми слим да је сво је вре ме но по пу лар ни исто риј ски ро ман че сто 
це мен ти рао та кве кон зер ва тив не ше ме. 

У мла до сти сам до ста чи та ла Те о до ра Пар њиц ког и ми слим да ме је ње го ва ви зи ја 
про шло сти по кре та ла: исто ри ја је тај на ко ју мо ра мо от кри ти уче ству ју ћи у при чи на 
не ки на чин. Во ле ла сам та ко ђе и Мар ге рит Јур се нар, ко ја је љу де из про шло сти пред-
ста вља ла као са вре ме ни ке, под јед на ко ком пли ко ва не и „крх ке, нео пре зне, по дво је не“.

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Кла сич ни исто риј ски ро ман, чи ји се по че так по ве зу је с 
Вал те ром Ско том, по ли тич ки је оп те ре ћен. То се ви ди и код Ско та и у кла сич ном пољ
ском исто риј ском ро ма ну, на при мер код Сјен кје ви ча. То су ро ма ни пи са ни увек с на ме
ром да се по ста ве те ме љи од ре ђе них по ли тич ких и гра ђан ских ста во ва, за по тре бе 
на ци о нал не за јед ни це или за ства ра ње пред ста ве на ци о нал не за јед ни це на на чин на 
ко ји би то ви део Бе не дикт Ан дер сон. Ви, ме ђу тим, у под на сло ву ро ма на по све ћу је те 
књи гу „ком па три о та ма за ра су ђи ва ње“. Да ли су Књи ге Ја ко вље ве пи са не као по ли
тич ка књи га – јер пер цеп ци ја је си гур но би ла по ли тич ка? 

О. То кар чук: Бо јим се да се не мо же на пи са ти исто риј ски ро ман ко ји би био апо-
ли ти чан. Исто ри ја је по ста ла (а мо жда је од у век и би ла?) вр ло осе тљив по ли тич ки 
про стор. „Ко упра вља про шло шћу, у ње го вим ру ка ма је бу дућ ност; ко упра вља са да-
шњо шћу, у ње го вим ру ка ма је про шлост“, пи сао је Ор вел у књи зи 1984, а по ли ти ча ри, 
по себ но да нас, пот пу но су то га све сни. То се ве о ма ја сно ви ди у ра ту за исто ри ју ко ји 
се во ди у Пољ ској. Би ла сам све сна по ли тич ких ко но та ци ја те при че и схва та ла сам у 
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ка квом је вре ме ну пи шем – вре ме ну пре по ро да на ци о на ли зма, ксе но фо би је, чак ра-
си зма, пре све га вре ме ну ре ви та ли за ци је ан ти се ми ти зма, ко ји у Пољ ској ни кад до 
кра ја ни је пре ра ђен.

Ви де ла сам та ко ђе да ће не ко ли ко ва жних тре ну та ка те књи ге би ти те шки за ме не 
као књи жев ни цу и чи та тељ ку. Ау тор се нај че шће ве зу је за сво је ју на ке и ин стинк тив-
но по чи ње да их бра ни. А ов де сам мо ра ла, та ко ђе, да опи шем ве о ма мрач не до га ђа-
је – на при мер ка ко су фран ки сти ис ту пи ли про тив сво је вер ске бра ће, или кад су се 
до ста кон тро верз ним ме то да ма (при кри ва ње исти не, ма ни пу ла ци је, на по слет ку при-
зи ва ње ми та о „хри шћан ској кр ви“ по треб ној за на вод не ма гиј ске прак се Је вре ја) 
бо ри ли за сво је ин те ре се ка ко с ка то лич ком цр квом, та ко и с је вреј ским ор то док си ма. 
То ни је при ча о ан ђе ли ма. 

За то сам се та мо где сам сту па ла на осе тљи во тле тру ди ла да се др жим чи ње ни ца 
ко ли ко је то мо гу ће и чи ње ни це су ми по ма га ле да из др жим та ко те шке тре нут ке. 
Књи ге Ја ко вље ве су ро ман за сно ван на чи ње ни ца ма и из во ри ма, и та кву књи гу ми је 
не сум њи во би ло лак ше пи са ти др же ћи се то га, не го да из ра ђу јем окви ре и по тке као 
у прет ход ним ро ма ни ма. Има мо вре мен ски ра спон при че, њен до мен, чак су и лич-
но сти већ де ли мич но об ли ко ва не. А зна мо и крај!

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Ваш ро ман је ипак – и то нас пре све га ин те ре су је – по се бан 
слу чај исто риј ске на ра ци је. То је би о граф ски ро ман по све ћен лич но сти Ја ко ва Фран ка, 
је вреј ског ми сти ка XVI II ве ка, вођe вер ске сек те и јеретикa, то јест са мо про кла мо ва ног 
Ме си је. За што је па жња усред сре ђе на на ту лич ност? Шта Вас је фа сци ни ра ло у жи во
ту и при чи о Фран ку?

О. То кар чук: Пре све га ме је та лич ност фа сци ни ра ла у кон тек сту епо хе у ко јој је 
жи ве ла. То је вре ме кад се у Евро пи све ви ше ја вља ју и бу бре про све ти тељ ске иде је, 
и ра ђа ју се но ве дру штве не ви зи је. Чи та ју ћи из во ре схва ти ла сам у јед ном тре нут ку 
да је Франк био сво је вр сни пра си о ни ста, знак је вреј ског са мо о све шћи ва ња, да је Је-
вре ји ма по треб но вла сти то ме сто у Евро пи. 

Ујед но се не мо же са кри ти и то да је чи тав си стем ве ро ва ња ко ји се при пи су је 
Фран ку био (и је сте) по ма ло ха о ти чан и ве о ма флу и дан, и пред ста вљао је екс пло зив-
ну син кре тич ну ме ша ви ну ра зних ста ри јих и но ви јих је ре си, сме ште них не са мо на 
по гра нич ју хри шћан ства и ју да и зма. Њи хов хо ри зонт је знат но ши ри, а из во ри су у 
гно сти ци зму. То су и да ље сла бо ис пи та на под руч ја и мно го је у њи ма не ја сно ћа. Већ 
одав но сам по че ла да се за ни мам за ту те ма ти ку, ужи ва ла сам у тим ис тра жи ва њи ма. 
Још ве ће за до вољ ство до не ло ми је ис ко ри шћа ва ње соп стве них хи по те за и раз ми-
шља ња. 

Сем то га, оно што је јед на ко ва жно, Франк је био нео бич но пси хо ло шки за ни мљи ва 
лич ност. Ма да на кра ју, по ка за ло се – не схва тљи ва. Су ви ше ком пли ко ва на и не јед но-
знач на да би га мо гао људ ски ис при ча ти, од по чет ка до кра ја. Да нас сам си гур на да је 
не мо гућ но ис при ча ти чо ве ков жи вот с уве ре њем да се мо же от кри ти ње го ва не ка ква 
це ло ви та, ком пакт на исти на, да се мо же до би ти ком плет на, за тво ре на сли ка. Мо жда 
и чо ве ка тре ба по сма тра ти са мо из ди на мич не пер спек ти ве – као про цес, као не пре-
кид но по ста ја ње, као про ме ну. 
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Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: У кла сич ној те о ри ји исто риј ског ро ма на ко ји по ти че од 
Лу ка ча, би о граф ски ро ман је че сто у кон флик ту с исто риј ским ро ма ном, чак је за ње га 
и опа сност. Уме сто да се усред сре ди на исто ри ју с ве ли ким И и на пре но ше ње ду ха 
вре ме на, пи сац или спи са те љи ца упа да ју у ма нир би о граф ских анег до та, бе зна чај них с 
Лу ка че вог хе ге лов ског гле ди шта, јер он би же лео у ро ма ну да пра ти про ме не све сти у 
исто риј ском кон тек сту, а не по је ди на чан жи вот. Да ли је за Вас био при о ри тет да се 
ис при ча Фран ков жи вот или да се по мо ћу по је ди нач ног жи во та по ка жу су штин ске про
ме не до ко јих је до шло у XVI II ве ку у том де лу Евро пе? Да ли је у ма лој Фран ко вој по ве сти 
са др жа на ве ли ка исто ри ја?

О. То кар чук: Сма трам баш су прот но – исто ри ја с ве ли ким И је са мо све тло сни 
од раз ма лих по ве сти, фан том са здан од хи по те тич ких уоп шта ва ња. Ре а лан је са мо 
људ ски жи вот. Оста ло је си стем ге не ра ли за ци је и про јек ци је. 

Не бих ре кла да има мо дру га са знај на ору ђа, чим са мо ви ди мо свет кроз од но се 
чо ве ка с дру гим љу ди ма, с при ро дом, са са мим со бом. Не ма мо, ко ли ко ми је по зна то, 
ни јед но чу ло ко је би нам по мо гло да схва ти мо ве ли ке исто риј ске про це се. По ку ша-
ва мо, на пи па ва мо, прет по ста вља мо и по ста вља мо хи по те зе, али из све га то га мно го 
шта оста ју са мо обич не про јек ци је.

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Ед мунд Вајт је не дав но при знао сво ју од бој ност пре ма био
граф ским ро ма ни ма чи ји ју на ци не ма ју сво је исто риј ске би о гра фи је. Јер он твр ди да циљ 
би о граф ског ро ма на је сте по пу ња ва ње пра зни на у исто риј ским на ра ци ја ма. Ваш ју нак 
та ко ђе не по се ду је сво ју би о гра фи ју – у том сми слу Ваш ро ман иде ко рак ис пред исто
ри је. Ка кав је био Ваш од нос пре ма из во ри ма и исто риј ским сту ди ја ма? Да ли исто ри ја 
ко ју сте ис при ча ли оста је у скла ду с њи ма? И ако не, за што?

О. То кар чук: Ме ни са мој те шко је да схва тим да Ја ков Франк не ма ва ља ну би о гра-
фи ју (не ра чу на ју ћи мо но гра фи ју о фран ки стич ком по кре ту Алек сан дра Кра ус ха ра, 
али баш та мо он ни је глав на лич ност). Пи шу ћи тај ро ман че сто сам се пи та ла за што та 
лич ност ни је те ма ти зо ва на. Шта ра де исто ри ча ри? Чи ме се ба ве? За што та ко ка рак те-
ри сти чан, жи во пи сан и ва жан по крет као што је фран ки зам ни је ни у Пољ ској ни у 
све ту до че као сво ју ши ру сту ди ју? Да ли је то не ка та бу те ма или ре зул тат, из ви ња вам 
се, ле њо сти? А мо жда исто ри ја уоп ште ни је објек тив на, не го на про тив, по да тљи ва на 
ин ди ви ду ал не иди о син кра зи је исто ри ча ра, њи хо ве по ли тич ке по гле де или обич ну 
људ ску же љу да се пре ћу ти не што што је не ла год но. Слич но је би ло и на је вреј ској 
стра ни – ни та мо се ни ко ни је Фран ком би о граф ски ба вио. Га ди ли су га се. То се сјај но 
ви ди код Гер шо ма Шо ле ма ко ји, пи шу ћи о је вреј ском ми сти ци зму, о ша ба та и зму, и 
све стан то га да не мо же да за о би ђе Фран ка, сме ста ме ња тон и у ње го вом, обич но 
су здр жа ном је зи ку, по ја вљу ју се емо ци је. 

Као књи жев ни ца имам огром ну при ви ле ги ју да бу дем вер на са мо се би. Је ди но што 
ме је ди сци пли но ва ло у том ра ду је су из во ри – тру ди ла сам се да бу дем вер на ко ли ко 
год је то би ло мо гућ но. Та мо где је до ла зи ло до опи си ва ња не јед но знач них, кон тро-
верз них до га ђа ја, ко је ни сам до кра ја схва та ла – др жа ла сам се ори ги нал них тек сто ва. 
Та ко је, на при мер, у си ту а ци ји с Ла вов ском дис пу том: чи та ва сце на је ба зи ра на на 
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до ку мен ти ма она ко ка ко је то та мо за бе ле же но (на дај мо се да је исти ни то). А за бе ле-
жи ли су то ве о ма пре ци зно цр кве ни се кре та ри.

На рав но, сва ко чи та ње тек ста је јед на вр ста ин тер пре та ци је, то је не из бе жно. Чита-
ју ћи бе ле шке с Ла вов ске дис пу те, по ку ша ла сам да за ми слим ко су би ли ти се кре та ри, 
шта су при ват но ми сли ли, а пре све га да ли су и ко ли ко би ли објек тив ни.

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: А ка ко се то пи та ње од но си пре ма дру гим ју на ци ма ро ма на? 
Ко ји од њих и за што при па да ју исто ри ји, а ко ји фик ци ји?

О. То кар чук: Ве ћи на лич но сти у књи зи су исто риј ске лич но сти. Пре све га дру ги 
на ра тор – Нах ман из Бу ска, учи тељ и бли ски при ја тељ Ја ко ва Фран ка, ње гов спин 
док тор и мо зак. На жа лост, о ње му је ма ло за пи са. Мо ра ла сам да га ство рим и да му 
дам глас. Из ра зних при ча о ње му ко је су оста ле у пи са ним из во ри ма прет по ста вљам 
ко је био и ка ко је функ ци о ни сао, а пре све га ка кав га је од нос спа јао с Фран ком. Ство-
ри ла сам га та ко да би мо гао да ви ди што ви ше, и он је, у не ку ру ку, об ја шња вао Фран-
ко ву ха ри зму.

Дру га за ни мљи ва лич ност је Мо лив да, пре во ди лац и за штит ник фран ки ста. У том 
слу ча ју од ве ли ке по мо ћи би ла ми је књи га Ан џе ја Жу лав ског Мо лив да у ко јој је ау тор, 
јед на ко фа сци ни ран те мом фран ки ста, по ку ша вао да из гра ди вр ло осе тљив и ду бок 
пор трет тог чо ве ка. У ро ма ну Ју ли ја на Брин ке на, ко ји сам на шла у ру ко пи су у На род-
ној би бли о те ци, Мо лив да је крај ње дру га чи је пред ста вљен: јет ки ари сто кра та. Мој 
Мо лив да је ма ло дру га чи ји – то је чо век ко ји тра жи, по су стао, не си гу ран у се бе. У 
из во ри ма сам на шла јед ну ре че ни цу о ње го вој мла до сти, о мли на ре вој ћер ци ко ју је 
узео за же ну по чи нив ши ме за ли јанс и из вр га ва ју ћи се бе вр ло стро гој ка зни. Прет по ста-
ви ла сам да би мли на ре ва кћи мо гла би ти Је вреј ка, оту да стро га ка зна, јер дру штво ни је 
то ле ри са ло та кве тран сгре си је. Из то га сам за кљу чи ла да је ње гов став пре ма Је вре-
ји ма био ам би ва лен тан и вр ло зна ти же љан, и да им је због то га та ко мно го по ма гао. 

Дру го ви Ја ко ва Фран ка су лич но сти нај че шће до ста ла кон ски за бе ле же не у до ку-
мен ти ма. На рав но да су исто риј ске лич но сти цр кве ни чи нов ни ци – чуд на лич ност био 
је не слав ни би скуп Ка је тан Сол тик, а та ко ђе рас тр зан и пун до бре во ље би скуп Дем бов-
ски, као и сит ни ји хро ни ча ри до га ђа ја. Сва ку лич ност ко ју сам про на шла у до ку мен-
ти ма по ку ша ла сам не ка ко да при пи то мим у књи зи, да ис ко ри стим ње но по сто ја ње. 

Раз у ме се да ми је мно го ра до сти до не ло оп ште ње са све ште ни ком Хмје лов ским 
и Ел жбје том Дру жбац ком. Обе фи гу ре би ле су по ма ло за бо ра вље не, а све ште ни ка 
Хмје лов ског је од ба цио мла ђи, про све ти тељ ски на кло ње ни на ра штај. Бе не дик та Хмје-
лов ског чи та ла сам го ди на ма и сма трам га за ве о ма зна чај ног пољ ског пи сца, хро ни-
ча ра пољ ске па ла нач ке, шљах тин ске мен тал но сти. Ја сам у сва ком слу ча ју мно го то га 
од ње га до зна ла кад је у пи та њу пер цеп ци ја све та и сен зи би ли те та на ших пре да ка. 
Ме ђу тим, Ел жбје та Дру жбац ка не оста је са мо ве ли ка пољ ска пе сни ки ња по зног ба-
ро ка. Сна га ње не по е зи је до да нас је ак ту ел на, а њен нео би чан и са мо све стан жи вот 
на ја вљу је жен ску еман ци па ци ју у пољ ској кул ту ри. Слич но из гле да и си ту а ци ја с Ка-
та ри ном Ко са ков ском – на и шла сам на ње на пи сма и та ме је лич ност за ин те ре со ва ла, 
по че ла сам да јој се ди вим: не по кор на, бор бе на по ли ти чар ка, пот пу но дру га чи ја од 
же на ко је пред ста вља ју у сво јим ро ма ни ма Кра шев ски и Сјен кје вич. Ти пи сци су све сно 
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или не све сно спро во ди ли не ку вр сту пре кра ја ња жен ских ли ко ва у скла ду са сво јим 
оче ки ва њи ма и зах те ви ма свог вре ме на, гра де ћи жен ске ли ко ве увек у уло га ма ко је 
им је до де ли ло дру штво до ми ни ра ју ћих, са мо у ве ре них му шка ра ца. За то сам из ми-
сли ла глав ну на ра тор ку тог ро ма на, Јен ту, и мно ге дру ге же не из Фран ко вог окру же-
ња. Исто ри ја ра ди је и бо ље за пи су је му шкар це не го же не. То је жа ло сна чи ње ни ца. 
Од лу чи ла сам да те же не, ко је се по ми њу ис кљу чи во као „су пру ге“, „љу бав ни це“, „кућа-
ни це“, „мај ке“, не ка ко ин ди ви ду а ли зу јем, дам им глас, снаб дем вла сти тим осо би на ма 
и на ло жим им да де лу ју. Исто ри ја без же на је си гур но ла жи ра на исто ри ја.

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: На ше прет ход но пи та ње ни је би ло нео сно ва но – Ваш ро ман 
је та на ро чи та вр ста би о граф ског ро ма на ко ји би смо мо гли на зва ти по ли би о гра ски 
или по ли фо ни чан. На ста њу је га мно штво ли ко ва ко ји су ри ва ли за чи та о че ву па жњу. 
От ку да та ме то да при по ве да ња Фран ко ве по ве сти? От ку да иде ја за то ви ше гла сје?

О. То кар чук: И дру ги мо ји ро ма ни су по ли фо нич ни. По не кад ми слим о па ноп ти-
кал ној вр сти пи са ња. Во лим да на пра вим сце ну, да ство рим ли ко ве и дам им жи во те. 
Во лим да гле дам на од но се, ве ру јем да ствар ност ни су по је ди нач ни, одво је ни ме ђу-
соб но су бјек ти и објек ти, не го бес ко нач на ко ли чи на од но са ме ђу њи ма. Ствар ност 
раз у мем као сце ну та квих од но са – су бјек ти су по ве за ни не са мо ме ђу со бом уза јам-
но, не го и с пред ме ти ма, с при ро дом. Те шко би би ло ис при ча ти не ка кав дру штве ни 
про цес од ба цу ју ћи то мно штво угло ва по сма тра ња, мно штво ста но ви шта, раз ли чи тих 
енер ги ја ко је ула зе у ме ђу соб ну игру. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Нај ти пич ни је на ра тив не тех ни ке за би о граф ски ро ман су 
или на ра ци ја у пр вом ли цу, или у тре ћем ли цу. Код Вас се то стал но пре пли ће, а на ра
тор ка као да има ком пли ко ван од нос са тзв. „све зна њем“. Шта ви ше, уво ди те лич ност 
Јен те ко ју сте на зва ли „на ра тор ка че твр тог ли ца“, ко ја има нај за ма шни ји увид у пред
ста вље ни свет. За што сте се од лу чи ли да при ме ни те та кве на ра тив не стра те ги је, 
че му оне слу же?

О. То кар чук: Нај ва жни је пи та ње ко је се ја вља на са мом по чет ку раз ми шља ња о 
ро ма ну би ло је: ко то при ча? Ко то го во ри? Чи јим очи ма је свет пред ста вљен?

Ко ли чи на ма те ри ја ла, вре мен ских рав ни, та ча ка гле ди шта у том ро ма ну би ла је 
пре ве ли ка да би то но сио је дан на ра тор. Јен та се по ја ви ла у тре нут ку кад сам се пи та ла 
да ли сам у ста њу да све то ста вим у јед ну књи гу. По вод за ње но по ја вљи ва ње био је 
тех нич ке при ро де, по не кад у том ње ном иска ка њу из ку ти ји це ви дим не што ме та фи-
зич ко. По ја ви ла се од мах спрем на да го во ри, са чи та вом сво јом при чом. Спа сла је књи гу. 

Увек ми је про блем на ра тор, у сва кој књи зи ми је про бле ма ти чан тај Глас ко ји гово-
ри. Ве о ма га је те шко из ми сли ти, укло пи ти, от кри ти. То је дух при че и че сто га тра жим 
го ди на ма, већ има ју ћи те му, лич но сти и сл. Ако по сто ји не ка ме та фи зи ка у пи са њу 
ро ма на, он да је то за ме не тра же ње тог Гла са. Он да кад га на ђем, по сао кре ће, књи га 
се већ пи ше са ма. Тај глас де фи ни шем као онај део ду ха из чи јег гле ди шта ће при ча 
мо ћи да се пре не се у са вр ше ној фор ми.

Ко ри сти ла сам и дру га вре ме на за сво ја три на ра то ра (На ра тор, Јен та и Нах ман). 
Два пр ва при ча ју у са да шњем вре ме ну, то је вре ме ов де и са да, и оно се де ша ва пред 
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очи ма чи та о ца не по сред но, не зна мо ка ко ће се си ту а ци ја за вр ши ти. То је ди на мич на 
сти хи ја, ви дљи ва, ак ту ел на. Нах ман ко ри сти про шло вре ме, у том об ли ку при ча мо 
свој жи вот. Нах ман при по ве да свој жи вот с Ја ко вом, тру ди се да бу де че стит и да го-
во ри исти ну, до те ме ре да је све стан оно га што се де си ло. По ве ра ва нам се и от кри ва 
тај не из вре мен ске пер спек ти ве. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: За ни мљи во је и то на шта је скре нуо па жњу Пше ми слав 
Ча плињ ски, да у Ва шој књи зи о Фран ку го во ре сви из у зев Фран ка. Ни је ли Вас ис ку ша вао 
узор Мар ге рит Јур се нар или Хи ла ри Ман тел, да ста не те иза очи ју ју на ка и уђе те у 
ње го ву свест?

О. То кар чук: Да, про ба ла сам. Про ба ла сам мно го пу та и то очај нич ки, али лич ност 
Ја ко ва Фран ка је за ме не то ли ко стра на да ни сам би ла у ста њу да се с њим пси хо ло шки 
по и сто ве тим. Под се ти ћу ов де на чи ње ни цу да чак ни са вре ме ни ци ни су уме ли да 
ухва те лич ност Ја ко ва Фран ка. Од но си о ње му су то ли ко раз ли чи ти да су чак и опи си 
фи зи о но ми је дру га чи ји; тај чо век је бу дио крај ње раз ли чи те ми сли и емо ци је. Ми слим 
да је с Ја ко вом Фран ком слич но као и с мно гим во ђа ма вер ских по кре та – био је пси-
хо па та, не пре кид но су му би ли по треб ни ја ки под сти ца ји. То је не ка ко су прот но мом 
тем пе ра мен ту. Обич но сам успе ва ла да кре и рам лич но сти и да се с њи ма иден ти фи-
ку јем. Мно го пу та је то за ме не зна чи ло раз ви ја ње, ин спи ра ци ју – да мо жеш да проши-
риш сво ју вла сти ту лич ност – са мо што овог пу та то ни је ус пе ло. Франк је – го во ре ћи 
са вре ме ним пси хо ло шким ка те го ри ја ма – имао ни зак ни во стра ха, огром не аспи ра ције, 
ду бо ку ве ру у сво ју моћ и још не што што бих на зва ла „не де мо крат ска струк ту ра ка рак-
те ра“. Тра же ћи јед на кост, бо ре ћи се за пра во на са мо о длу чи ва ње и аси ми ли ра ју ћи свој 
„на род“, био је убе ђен у соп стве ну уз ви ше ност. Ин ту и тив но сам се бра ни ла од то га да 
уђем у глав ну лич ност, има ју ћи у ви ду ста ру исти ну да ни ко ни је ве ли ки док га та квим 
дру ги не на пра ве. Ја ков Франк је у овој књи зи са мо из го вор да би се са гра ди ла сце на. 

Та ко ђе сма трам да има не чег не мо рал ног у та квом ула же њу у свест чо ве ка ко ји је 
не ка да исто риј ски, и опи пљи во по сто јао. То је као да уђеш у ње го ву ин тим ност, при-
ват ност, лич ност, и он да је за по сед неш. На жа лост, она тад ви ше не мо же да се бра ни 
од та кве зло у по тре бе. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Од нос на ра то ра и ју на ка су цен трал ни за про блем „за по
се да ња“ или „пре пу шта ња“ гла са исто риј ским ју на ци ма – на ро чи то они ма ко ји тај глас 
ни су ра ни је има ли. Ка ква је функ ци ја књи жев ни це ко ја ства ра би о граф ски ро ман? Да ли 
ства ра ју на ке и њи хо ве уну тра шње све то ве или је та ко ђе пре глас/пре во ди тељ ка/
ме ди јум кроз ко је про го ва ра ју ре а ни ми ра ни ју на ци у ро ма ну? Пи та мо то не без раз ло га, 
има мо у ви ду ва ше ра ни је ин те ре со ва ње за спи ри ту а ли зам. Спи ри ту а ли зму сте по
све ти ли свој дру ги ро ман, на пи сан 1995, Е. Е. Он се по ја вљу је та ко ђе у Ву ци сво је ра ло 
по ко сти ма мр твих. Са ми при зна је те у под на сло ву књи ге да је то при ча ко ју при по ве
да ју по чив ши, а ко ју је ау тор ка до пу ни ла ме то дом кон јек ту ре. Да ли би сте нам мо гли 
об ја сни ти на че му се за сни ва та ме то да?

О. То кар чук: То је, раз у ме се, ме та фо ра, ни сам не кро ман ка. ☺ Људ ски кон такт с 
про шло шћу и с пре ци ма не што је ви ше од пу ког уче ство ва ња у це ле бри ра њу се ћа ња. 
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То је јед но ин ту и тив но чу ло ко је ства ра о ци че сто има ју раз ви је ни је од дру гих љу ди и 
ко је им омо гу ћа ва да свет по сма тра ју син те тич ки, у це ли ни. Не ма то ни чег за јед нич ког 
са спи ри ти змом, ре кла бих да је спи ри ти зам до ста при ми ти ван при ступ. Ту син те тич-
ност схва там као ви ђе ње све та на не ко ли ко ни воа исто вре ме но – фи зич ком, емо цио-
нал ном, ин те лек ту ал ном и ин ту и тив ном. Пот пу но се све сно тру дим да ис при чам при чу 
на та ко син те ти чан на чин ко ли ко год ми то по ла зи за ру ком.

По не кад је та ква пер цеп ци ја бли ска уви ду, та кав ин сај дер до га ђа ми се при ли ком 
пи са ња – од јед ном се не што са мо од се бе раз ре ши, без на по ра и при род но, а ја имам 
ути сак да ви дим кроз за ве су. Та кво ис ку ство ве о ма по ве зу ју с тек стом над ко јим се 
ра ди, по чи њеш да имаш ути сак да текст сам тра жи да га на пи шеш. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: У ово го ди шњем ци клу су пре да ва ња BBCја књи жев ни ца Хи
ла ри Ман тел ко ју, из гле да, мно го то га ве зу је с Ва ма, ре кла је да је рад на би о граф ском 
ро ма ну по све ће ном То ма су Кром ве лу за њу би ла вр ста при зи ва ња ду хо ва. У та квој 
кон цеп ци ји на ра тор ка по ста је ме ди јум, пи са ње по ста је спи ри ти стич ка се ан са, ро ман 
по ста је вас кр се ње, жи вот по сле жи во та ожи вље них ју на ка и ју на ки ња. Да ли се Књи ге 
Ја ко вље ве та ко ђе мо гу де фи ни са ти као ефе кат спи ри ту а ли стич ког пи са ња, а ства
ра ње би о граф ског ро ма на као ме то да при зи ва ња ду хо ва?

О. То кар чук: Не, то би пре би ло упр о шћа ва ње и ис ко ри шћа ва ње не а де кват них 
пој мо ва. У отво ре ном, син те тич ком при сту пу све ту, ко ји пре ко ра чу је раз не кон вен ци-
о нал не по де ле и сте ре о тип не пер спек ти ве, уо ча ва се не што што дру ге мо же да из не-
на ди. Не ка ве за, не ка си ме три ја сми сло ва... Сем то га, ду же пи са ње ко је из и ску је ро ман, 
то је по се бан пси хо ло шки про цес ко ји осло ба ђа пси хич ке сна ге и по не кад јед но став-
но ви диш ши ре и ви ше. У мом слу ча ју по и сто ве ћи ва ње с лич но сти ма, с епо хом и 
ње ним сен зу а ли змом на пред ста вље ном по љу, на отво ре ном по љу, уво ди чо ве ка у 
по себ но ду хов но ста ње нео бич но усред сре ђе не па жње ко ја омо гу ћу је да се ухва те 
та кви де та љи ко је ћеш мо ћи нор мал но, спон та но да укљу чиш у по ре дак. При ли ком 
та кве кон цен тра ци је пред ста вље ни свет уме да бу де под јед на ко ин тен зи ван ко ли ко 
и ства ран. Не ко ли ко го ди на за ни мао ме је са мо XVI II век, слу ша ла сам му зи ку из тог 
вре ме на, гле да ла пред ста ве, пра ти ла де та ље сва ко днев ног жи во та. То је вр ста тран са. 

Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Књи жев на кри ти ка слу жи се ди јаг но зом по ко јој су на ра ци
је би о граф ског ка рак те ра ка му фли ра не ау то би о гра фи је, да пи шу ћи о ту ђем жи во ту, 
пи ше мо у ства ри о свом. Као у афо ри зму Оска ра Вајл да, по ко ме из Рас ки но ве књи ге о 
Тар не ру до зна је мо ви ше о Рас ки ну не го о Тар не ру. Да ли би сте се сло жи ли с том ди јаг
но зом? Ако да, у ко јој ме ри и у ком сми слу Књи ге Ја ко вље ве има ју за Вас ау то би о граф ски 
ка рак тер?

О. То кар чук: Не бих пре те ри ва ла. То је јед но вре ме би ла ин ди ви ду а ли стич ка пер-
спек ти ва ин спи ри са на пси хо а на ли зом. О то ме ми слим пот пу но су прот но: пи шу ћи, 
скла њам свој его и су спен ду јем сво ју би о гра фи ју. Пи сци по пут ме не обич но не ма ју 
би о гра фи ју. Слу жи мо ис при по ве да ним при ча ма, оне нас не ка ко „из најм љу ју“ за рад, 
као што су не ка да ме це не из најм љи ва ли умет ни ке да би ство ри ли сво је де ло. Нај пре 
је при ча, он да сам ја. 
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Р. Ку сек, В. Ши мањ ски: Да ли су Књи ге Ја ко вље ве јед но крат на аван ту ра с исто
риј ским и би о граф ским ро ма ном? По сто ји ли лич ност ко ја Вас то ли ко фа сци ни ра да 
би сте же ле ли да ис при ча те ње ну при чу?

О. То кар чук: У су шти ни имам ле пе успо ме не на тај рад. Био је то огро ман на пор 
на ви ше ни воа, ве ли ко за до вољ ство от кри ва ња и осе ћа ња сми сла. Али и још јед на 
ствар. Због тог ве ли ког, ви ше го ди шњег на по ра и ми ну ци о зног ра да, ре а ни ми ра се 
не што што је го то во би ло па ло у за бо рав, у ме ни се ро ди ла не ка ква за јед ни ца с мо јим 
ју на ци ма. По сле овог ро ма на сам бо га ти ја и све сни ја.

Вр ло ра до ћу се вра ти ти исто ри ји. Мо жда не са да, јер имам да на пи шем још не ке 
дру ге ства ри. На ау тор ским су сре ти ма, кад су ми по ста вља ли слич но пи та ње, го вори-
ла сам о ари јан ци ма – то је ве о ма сла бо по зна та те ма и рет ко те ма ти зо ва на у умет но-
сти. Рас по ла же мо са мо оп штим по да ци ма и ни ка квим раз ми шља њи ма о том пи та њу. 
Та квих за пра шња вље них те ма је мно штво. Што ши ре бу де мо упо зна ва ли и про жи-
вља ва ли сво ју исто ри ју, би ће мо му дри ји и бо љи као дру штво.

(С пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић)


