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КЊИ ЖЕВ НИ ЦА
(Го вор при ли ком до де ле на гра де ме сеч ни ка  

Одра Ол ги То кар чук, 2008. го ди не)1

Да нас, кад су у књи жев ност сти гли пи сци ро ђе ни осам де се тих го ди на, с не ка квом 
се том при се ћа мо се књи жев ни ка и књи жев ни ца ко ји су по чет ком де ве де се тих би ли 
мла ди и зе ле ни, кад је сун це си ја ло све тли је. Од књи жев но сти се оче ки ва ло да се 
отрг не од ста рих оба ве за и на про сто ко ри сти сло бо ду. Реч „ан га жо ва на“, ме ђу тим, 
по ста ла је ин век ти ва. И баш тад сам упо зна ла Ол гу. За па зи ла сам њен пр ви ро ман и 
по шла да је ви дим кад је за ње га при ма ла на гра ду Вар шав ске књи жев не пре ми је ре. 
Под па зу хом је но си ла ку ти ју од ци пе ла, а у њој но ву књи гу. Пи та ла сам је о че му је, а 
она је од го во ри ла – о ду хо ви ма. Од тог вре ме на, Ол га се сто пи ла у пеј заж пољ ске 
кул ту ре, без ње је да нас те шко за ми сли ти пољ ску књи жев ност. Где год да се по ја ви, 
истог ча са оку пља око се бе љу де ко ји по чи њу да ди ску ту ју, и ни кад се не зна на ко ју 
ће стра ну ста ти. С јед на ким ен ту зи ја змом укљу чу је се у ор га ни зо ва ње се о ске за ба ве 
и ме ђу на род ног фе сти ва ла при по вет ке. Не пре за од упо тре бе ру жних ре чи као што 
су фе ми ни зам и по ли ти ка. Пот пи сни ца је мно гих пи са ма о дру штве но ан га жо ва ним 
пи та њи ма – од европ ске ин те гра ци је до дис кри ми на ци је ма њи не. Ти ме стал но да је 
до зна ња да пи сац не тре ба са мо да пи ше, не го и да сва ко днев но све до чи то о че му 
пи ше. Мо жда је до не кле ста ро мод но та ко раз ми шља ти да кад пи сац стек не ау то ри тет 
у дру штву, он да од ње га оче ку је мо да узи ма реч по во дом пи та ња ко ја се ти чу свих 
нас. И слом ко му ни зма ни шта ту ни је про ме нио. Због то га у Ол ги ном ства ра ла штву 
ви ди мо не са мо ли те ра ту ру, не го чак ли те ра ту ру. 

У пр вом Ол ги ном ро ма ну, У по тра зи за књи гом, гру па пут ни ка кре ће у по тра гу за 
књи гом ко ја ће им от кри ти исти ну. Кад је ипак по след њи ме ђу њи ма про на ђе, по ка-
за ће се да он не зна да чи та. У на гра ђе ним Бе гу ни ма, на ме та фи зич ко пу то ва ње по 
Мо скви кре ће Ану шка. Ни она не ће на ћи ко на чан од го вор на сво ја пи та ња, па ипак, 
вра ти ће се ку ћи дру га чи ја, из ме ње на. У ро ма ну ЕЕ, адо ле сцент ки ња Ер на Елц нер твр ди 
да ви ди ду хо ве. Тај фе но мен об ја шња ва ју ле ка ри, ду хов ни ци, спи ри ти сти, сва ко на 
свом је зи ку, али Ер на јед но став но са зре ва, по пра вља ше шир и на ста вља по сво ме, не 
до пу шта да бу де оме ђе на ни у је дан до сту пан дис курс. Пам ти век је, на да ље, ма ли, 
мит ски свет за јед нич ких сми сло ва и сим бо ла, свет из ког по сто је два из ла за: увис, у 
по тра зи за ко смич ким прин ци пом, или у стра ну – не ви дљи ва гра ни ца у шу ми ко ју 
мо же да пре ко ра чи сва ко ко се усу ди да пре ло ми сво је ми са о не и жи вот не на ви ке.

1 Увод ни текст об ја вљен у књи зи Mo ment ni edźwi ed zia War sza wa, Krytyka po lityczna, 2012. (Прим. 
прев.)
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Слич не мо ти ве у мно го ве ћем бро ју мо же мо на ћи и у дру гим ње ним де ли ма, јер 
по чев од У по тра зи за књи гом, па све до Бе гу на, тај пут је не пре кид но раз ви ја ње јед не 
исте ин ту и ци је и ње но ци зе ли ра ње: исти ни, чак и ка да је не до сти жна, мо же мо се 
при бли жи ти са мо кад смо у по кре ту, кад пре ко ра чу је мо гра ни це, док су око ре ле фор-
ме, ин сти ту ци је, је зи ци – смрт. Та те за има ре ли гиј ско-ме та фи зич ки, али и дру штве ни 
ка рак тер. То је ре ли ги о зност ко ја не на ла зи се би ме ста ни у јед ној цр кви, а ате и сти су 
ње ни нај пле ме ни ти ји пред став ни ци у да на шњем све ту. Ре ли ги о зност ко ја ни је ушу-
шка на ни у јед ној цр кви, и ко ја по ка зу је и из ве сну срод ност с уто пи јом. Опре зна уто-
пи ја флу ид ног мо дер ног до ба ко ја не ма хра бро сти да про јек ту је, али је хра бра да 
ве ру је у из ли шност по сто је ћих мо де ла уре ђе ња све та. У књи зи Ву ци сво је ра ло по 
ко сти ма мр твих Ол га То кар чук ка те го рич ки по ста вља пи та ње зло па ће ња жи во ти ња, 
пра ва на уби ја ње жи во ти ња, пра во сна жно сти ло вач ког спор та. 

Пре не ко ли ко го ди на у вар шав ском по зо ри шту Te a tr Rozmaitości, на три би ни под 
на зи вом „Раз го вор о ре ал ним уто пи ја ма“, Ол га је пред ста ви ла сво ју ме то ду ства ра ња 
уто пи је, уте ме ље ну на не пре кид ном до во ђе њу у пи та ње свих оп ште при хва ће них 
ак си о ма, и на упи та но сти ка ко би из гле дао свет уте ме љен на друк чи јим прин ци пи ма. 
Кад ми сли мо о ства ра ла штву Ол ге То кар чук, вре ди има ти у ви ду те смер ни це, вре ди 
се за пи та ти да ли ау тор ка опи су је, ну ди пред ста ву све та, или га ре во лу ци о ни ра и 
пре и спи ту је? Од го вор се на ла зи у обе те мо гућ но сти. Ол га оста је у бли ској ве зи с уни-
вер зал ним ис ку стви ма, али их исто вре ме но ре кон стру и ше на дру га чи јим прин ци пи ма. 
Гле да исто то што гле да ју и дру ги, са мо дру га чи је.

У Пољ ској, и да ље са пе тој на ци о нал ним кли ше и ма, Ол га при по ве да не ка кав над-
на ци о нал ни свет, чи ји ак те ри ни су не ка ква ко лек тив на би ћа, не го раз ли чи те ин ди ви-
дуе. Исто ри ја но во о сло бо ђе них те ри то ри ја за Ол гу зна чи по вест о ку ћи у ко јој жи ве 
пољ ска и не мач ка по ро ди ца, а же не јед на крај дру ге про ла зе по ред шпо ре та. То ни је 
ни ка ква иди лич на пред ста ва, већ на чин гле да ња ко ји оно што је те сно ис пре пле те но 
не раз два ја ма ка за ма ка те го ри за ци је уста ље них на ви ка. Кад би смо уме ли да гле да мо 
на тај на чин, пи са ње за јед нич ких европ ских уџ бе ни ка исто ри је не би би ло та ко те шко. 
Па жљи во за гле да на у про шлост и са да шњост ма лих ло кал них за јед ни ца, она уме да 
из њих кре не у гло бал ни свет, у ко јем се по је дин ци осло бо ђе ни дру штве них кон тек ста 
ме ђу соб но до ди ру ју на ае ро дро ми ма. Свет ло кал них, бли ских ве за за Ол гу ни је пред мет 
но стал гич них уз да ха за дав на шњим устрој ством, ни ти је пак свет са вре ме не сло бо де 
је зи ва про ва ли ја – она от кри ва у њи ма са мо раз ли чи те ва ри јан те на шег иден ти те та 
ко ји мо же би ти ло кал ни, на ци о нал ни, гло бал ни, ин ди ви ду ал ни. А он да кад ни је дан 
груп ни иден ти тет не по ста не ти ра нин ко ји пот чи ња ва се би чи тав наш жи вот – отва ра 
се ме сто за дру гог, за ра зно род но. Па жљи во чи та ње Ол ги них књи га је и ра ди кал ни 
про је кат ду бо ког пре о ра ва ња на шег ко лек тив ног иден ти те та. Она ни кад ди рект но не 
на па да, не го де ли кат но де мон ти ра по сто је ћи си стем и ука зу је ујед но на ал тер на ти ве. 

Та ко по сту па са свим тра ди ци о нал но ове шта лим ди мен зи ја ма на шег иден ти те та 
– с по лом, сек су ал ним иден ти те том. Ју на ки ње ње них књи га без об зи ра на то да ли су 
уса мље не или су пак уко ре ње не у по ро дич не ве зе, пре све га су љу ди, а не ма ри о не те 
ко је игра ју не ка кве по лом пред о дре ђе не уло ге. Ни су ак тер ке кон вен ци о нал ног ва-
ри је теа ни про та го нист ки ње ро ман си ра них по тра га за ве ли ком љу ба вљу, њи хо ва 
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сек су ал ност се пост ва ру је у ши ро кој па ле ти мо гућ них ва ри јан ти. Ол га је и вир ту оз у 
опи си ва њу раз ли чи тих ме ђу људ ских од но са не сме сти вих у обра сце, не јед но и ме них 
– љу бав, секс, брак, ро ди тељ ство. Па ни пол ни је де фи ни тив но утам ни че ње, о че му 
нас уве ра ва при ча мо на ха Пас ха ли са из Днев не ку ће, ноћ не ку ће, ко ји је же лео да бу де 
же на, или при ча о све тој Ку мер нис, ко ја се пре тво ри ла у му шкар ца. Су мер ска Ина на 
у пре кра сно пре пи са ном ми ту Ана Ин си ла зи у до њи свет ме мен то је сви ма они ма 
ко ји су спрем ни да чу ју да на чел ни прин цип на шег све та увек оста је ан дро цен три чан, 
да је јед ном, у да ле кој про шло сти, свет же на ма био од у зет, али да та ко не мо ра оста ти. 

Свој отво ре ни иден ти тет ски про је кат Ол га про ши ру је и на жи во тињ ски свет, не 
ус те же се да њи хо ву пат њу ста ви у исти ред с људ ском. То ни је пу ка сен ти мен тал ност, 
већ ау тен тич но осе ћа ње. Ме ста за ко ја би се мо гло ре ћи да су окрут на, она убла жа ва 
са о се ћа њем, са у че шћем. Ол га ни је уто пиј ска ре во лу ци о нар ка ко ја ве ру је у ства ра ње 
иде ал ног све та, ње на свест је гно стич ка свест о чо ве ко вој осу ђе но сти на пат њу и, 
па ра док сал но – то је шти ти од ис ку ше ња да без об зир но кри ти ку је за те че ну ствар ност. 
Ол га не ста вља свет на стуб сра ма, али исто та ко не при по ве да уми ру ју ће жен ско-
еко ло шке бај ке. Ако је свет ко ји је ство ри ла Ол га не што бо љи од оног у ко јем жи ви мо, 
он да то ни је због то га што бол на ме ста тог све та пре ћут ку је мо, не го за то што тај свет 
пре о бли ку је мо пре ма ме ри ми сле ћег чо ве ка, про ниц љи вог, осе тљи вог, са о се ћај ног 
– та квог чо ве ка ка кав је и Ол га. 

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


