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ОЛ ГА ТО КАР ЧУК И ОНИ КО ЈИ СУ ВЈЕ РО ВА ЛИ  
ДА ЈЕ БОГ СЛУ ЧАЈ НО СТВО РИО СВИ ЈЕТ

Ве ли ким на ро ди ма не ка ко и при ста ју ве ли ки ро ма ни. Ма лим се, пак, с вре ме на на 
ври је ме по сре ћи да има ју ве ли ке при је во де. Ро ман Księgi Ja ku bo we Ол га То кар чук об-
ја ви ла је 2014. го ди не. Др жао сам га у ру ци у Кра ко ву, свје же оти сну тог, гран ди о зан, 
по те жак пред мет, ти су ћи њак стра ни ца штам па ног тек ста. Не зна ју ћи пољ ски осје тио 
сам се као онај не пи сме ни при мор ски се љак из Кне же бли зу Тол ми на, ка да је чи сте ћи 
цр кву на ру ке узео Би бли ју. Тај је се љак био мој пра пра дјед. На став ши ту из ме ђу ма лих, 
опу сто ше них и кул тур но за пу ште них на ро да, у је зи ку ко ји го то во да и не по зна је ис-
ку ство ве ли ких ро ма на, мо гао сам се са мо на да ти да ће у да ле кој бу дућ но сти не тко 
ипак пре ве сти Књи ге Ја ку бо ве или Књи ге Ја ко вље ве на ове ме ђу соб но ра зу мљи ве и 
ме ђу соб но ис кљу че не је зи ке. Рас пи ту ју ћи се, из его и стич них раз ло га, јер би ло ми је 
ва жно, са зна вао сам да књи гу на хр ват ски, за „Фрак ту ру“, пре во ди Мла ден Мар тић, 
али да ће то још по тра ја ти. И он да ми је, по сљед њих тје да на 2017, по штом из Бе о гра да 
сти гао срп ски при је вод. Књи ге Ја ко вље ве су у за јед нич ком из да њу „Па и де ие“ и „Слу-
жбе ног гла сни ка“ има ле гу стих 762 стра ни це, по ре да них уна траг, та ко да се књи га 
чи та од 762. пре ма 1. стра ни ци.

Пре во ди те љи ца, углед на срп ска по ло ни сти ца Ми ли ца Мар кић, ро ман је пре ве ла 
ма е страл но: та ко да се чи та као да је и пи сан на срп ском, сти лом и је зи ком ко ји су вр ло 
особ ни и осо бе ни, ни су не у трал ни, бљу та ви ни пре не се ни из рјеч ни ка, пра во пи са и 
сти ли стич ких при руч ни ка. Ми ли ца Мар кић не са мо да пре во ди Ол гу То кар чук, не го је 
ау тор ски ис пи су је у дру гом је зи ку. И још не што: ка да би за го вор ни ци и бо јов ни ци те зе 
о срп ском и хр ват ском као два по све раз ли чи та и стра на је зи ка има ли па ме ти, чи та тељ-
ских ис ку ста ва и има ги на ци је, би ли би свје сни оно га што овај при је вод зор но по ка зу је 
– хр ват ски и срп ски, до и ста, мо гу би ти раз ли чи ти је зи ци, прем да и тад ра зу мљи ви го-
вор ни ци ма с дру ге стра не, али са мо у тре ну ци ма ве ли ке по е зи је, књи жев ног и пре во-
ди тељ ског на дах ну ћа. Са мо је хр ват ски ве ли ко га хр ват ског пи сца је зик раз ли чит од 
срп ског. И обр ну то. Про чи тај те, ре ци мо, ове ре че ни це Ми ли це Мар кић: „Чу ли сте, ми-
ло сти ви, да се по чив ши мо гу вра ти ти у жи вот? На вод но то мо же та ко. Про ро ци то мо гу 
да учи не. А ва ма је л’ то ус пе ло не ка да, ма кар са псе том ка квим?“ Ек ста тич но и по де сети 
пут вра ћам се тим ри је чи ма, из го ва ра ју ћи гла сно за вр ше так, ко ји је ујед но и за вр ше так 
по гла вља: „ма кар са псе том ка квим“. Ко ји са вр ше но по го ђен ред ри је чи, ка ква син так са, 
ка кав ве ли чан ствен је зик! Бла го хр ват ском ка да та кав срп ски има уза се!

Књи ге Ја ко вље ве ро ман је о Ја ку бу Фран ку, ка ба ли сту, ша ба та јев ском ра би ну, во ђи 
жи дов ске хе ре тич ке сљед бе, ме си ји. Са мо зва ном ме си ји? Мо же се и та ко ре ћи, али 
сва ки је ме си ја са мо зван за оне ко ји не вје ру ју, а бо гом ода слан за оне ко ји вје ру ју. И 
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дру ги су ли ко ви, или дио њих, ау тен тич не по ви је сне лич но сти из осам на е стог сто ље-
ћа, све ће ни ци, би ску пи, ба рок на пје сни ки ња, пр ви пољ ски ен ци кло пе дист... Ол га 
То кар чук, као на не кој чуд ној по крет ној ка за ли шној по зор ни ци, пред ста вља сви јет 
Ве ли ко га кра љев ства Пољ ске и Ли тве, те лу де и рас ко шне Жеч по спо ли те, у ко јој се 
ми је ша ло и про жи ма ло све са свим и ко ја је на не ки на чин под сје ћа ла на Ју де ју из 
вре ме на Кри сто ва ро ђе ња. Ту се, као и у Ју де ји, сви јет исто доб но на ла зио на сво ме 
по чет ку и кра ју. Сјај но ври је ме за ве ли ке хе ре зе, за про паст и за осло бо ђе ње.

Ја куб Франк на и ла зио је с ис то ка, ко ји се, из пољ ске пер спек ти ве, у ства ри на ла зио 
не гдје на ју гу. Вр змао се по Ото ман ској ца ре ви ни, про по ви је дао у Со лу ну, био је сул-
та нов по да ник и под ло жник, али Жеч по спо ли та му је би ла суд бин ски за да на. Ол га 
То кар чук ко ри сти ње го ву би о гра фи ју, пра ти ме си јин жи вот и стра да ње, па за тим уз-
ди за ње, да би ис при ча ла јед ну исто вре ме но и мно го ши ру и мно го особ ни ју при чу. 
Књи ге Ја ко вље ве ро ман је о дог ма ти ци ма и о њи хо вим жр тва ма, па ра бо ла о Пољ ској 
и ње зи ном де ли кат ном иден ти те ту, о Жи до ви ма и о тој вјеч ној по тра зи по тла че них и 
пре зре них ма њи на ца за спа се њем. Ово је, исто вре ме но, и по ви је сни ро ман и ро ман 
о по ви је сти, дру штве ни ро ман, чак и аван ту ри стич ки ро ман, то тал ни ро ман чи ја је 
при ча угла вље на у вре ме ну, у ка сном осам на е стом сто ље ћу, али се у њој стал но огле-
да ју сто ље ћа у ко ји ма чи та тељ жи ви. Ово је ро ман о Жи до ви ма ко ји из вјер ских разло-
га по ста ју му сли ма ни, па од му сли ма на ка то ли ци. Све то да би оста ли – Жи до ви.

У но ви на ма и но вин ским исјеч ци ма мо же се про чи та ти да је Ол га То кар чук књи гу 
пи са ла пу них се дам го ди на. Вје ро јат но ју је, ми сле ћи о оно ме што ће се у њој на ћи, 
пи са ла и ду же. Књи ге Ја ко вље ве су, ако си чи та тељ сми је до пу сти ти и ту сло бо ду за-
кљу чи ва ња, сво је вр сна ду хов на ау то би о гра фи ја. Не, Ол ге То кар чук не ма ни у јед ном 
ли ку Књи га Ја ко вље вих, а нај ма ње у Ја ку бу Фран ку, јер ни ње га у при чи о ње му не ма 
пре ви ше, али сви јет Жеч по спо ли те, ње зи не фа тал не из мје ша но сти, по ли ва лент но сти 
и син кре ти зма, сво је вр сна је особ на ис ка зни ца пи сца. На по кон, из бор Ја ку ба Фран ка 
је у слу ча ју Ол ге То кар чук и лич ни ма ни фест и при хва ћа ње пре су де ко ја ће је на кон 
ове књи ге сти ћи. Оно о че му пи ше на ра зи ни је иде ја слич но оном о че му је пи са ла у 
сво јим прет ход ним ро ма ни ма, али је на чин раз ли чит. Да би на пи са ла Књи ге Ја ко вље ве 
она је про ми је ни ла на ступ и тон. Ра ни је је од у ста ја ла од ре а ли зма и ре а ли стич ног 
опи си ва ња и пред ста вља ња ствар но сти – иа ко ни ка да ни је до кра ја од у ста ла – док 
се ов дје че сто слу жи кла сич ним ре а ли стич ним обра сци ма.

„А у шта ве ру је мо, то мо же мо са зна ти са мо из је ре си“, го во ри при мас пољ ски, над-
би скуп Вла ди слав Лу бјен ски, обра ћа ју ћи се Ан то ни ју Ко са ков ском, зва ном Мо лив да, 
пје сни ку и ари сто кра ту, мо жда и нај за ни мљи ви јем ли ку Књи га Ја ко вље вих. Мо лив да, 
на и ме, при па да и јед ној и дру гој стра ни, он је онај ко ји ви ди ка мо при ча во ди, ка мо 
ова и ова ква по ви јест во ди. И до и ста, ри је чи при ма са Лу бјен ског јед на су од оних 
ре че ни ца ка квих је пун овај ро ман, пред ко јим се чи та тељ за у ста ви и за ко чи, за гле да 
се у ка сну зим ску му ху на би је ло ме зи ду, па по ми сли: да, ствар но ће би ти да је та ко. 
Пра во вјер је би би ло не ра зу мљи во и не ус та но вљи во да ни је хе ре зе. За то ин кви зи то ри 
и ко ме са ри то ли ко жу де за хе ре ти ци ма, па их он да и из ми шља ју. (Не по ми шљај те, 
ме ђу тим, да Ол га То кар чук му дру је или да до ци ра. Мо жда то са мо ви не ра зу ми је те о 
че му је ри јеч.)
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„Свет уоп ште не по ти че од до брог Бо га (...) Бог је све то ство рио слу чај но и оти шао 
је. То је ве ли ка тај на. Ме си ја ће до ћи ис по ти ха, кад свет пад не у нај ду бљи мрак и нај-
ве ћу бе ду, у зло и у пат њу. Би ће схва ћен као зло чи нац, та ко су про ри ца ли про ро ци.“ 
Учи та ко реб Морт ке, је дан од жи дов ских тра га ла ца за спа се њем. „Бог је ство рио свет 
и умро од на по ра“, по ми шља Мо лив да. Ја куб Франк на по сљет ку сво је љу де во ди рав-
но на – кр ште ње. Али, на рав но, би скуп баш и ни је увје рен да су Жи до ви ис кре ни у 
свом обра ће њу. Он их не ра зу ми је, јер ни ти је ка да био у њи хо вој ко жи, ни ти је вје ро-
вао у оно у што они све ври је ме вје ру ју. Њи хов се Бог огле да у њи хо ву сви је ту, а тај 
сви јет по све му је друк чи ји од ње го вог и од ве ћин ског, вла да ју ћег и над моћ ни јег ка-
то лич ког сви је та. У тој исто вре ме ној бли зи ни раз ли чи тих свје то ва, а њи хо вој исто-
вре ме ној друк чи јо сти и раз ли чи то сти, чар је не ра зу ми је ва ња. При том, ма њи на мо же 
ра зу мје ти ве ћи ну, па за то и же ли би ти од ње при хва ће на, док ве ћи ни ни је да то да икад 
ра зу ми је ма њи ну. Од ма њи не она се бра ни пре зи ром не ра зу ми је ва ња.

Ол га То кар чук ве ли ки је мај стор ле ген де, мај стор ми та. То је и у ра ни јим сво јим 
књи га ма. Из ме ђу ле ген ди ко је тран спо ни ра из ко лек тив ног има ги на ри ја и ле ген ди 
ко је са ма има ги ни ра те шко је на ћи раз ли ку, јер је она у ста њу ис при ча ти, из ми сли ти 
са вр ше но ау тен тич ну пра при чу, са вр шен ар хај ски из вје штај. Нај дојм љи ви ја ле ген да 
у овој књи зи она је о Бал Шем То ву, ко ји је бо лу ју ћи иш че ки вао смрт, па је оку пио уче-
ни ке да им по ди је ли сво је ства ри: не ком та ба ке ру, дру гом мо ли тве ни шал, тре ћем 
псал тир, та ко да на кра ју за нај дра жег уче ни ка ни је оста ло ни шта. И он да је ње му 
оста вио сво је при че. „Лу та ћеш по све ту да би љу ди мо гли да чу ју те при че.“ Нај дра жи 
уче ник, ина че си ро ма шак ко ји се на дао не че му ма те ри јал ном што би му по мо гло да 
пре жи ви, био је раз о ча ран. По сли је је за бо ра вио и на на сљед ство и на Бал Шем То ва, 
жи вио је као мље кар ка да је чуо да би не ки Рус пла тио да чу је при чу у Бе шту. От пу то-
вао је к ње му и за те као бо га тог и вр ло ту жног чо вје ка. Што се тад зби ло бу ду ћи чи та-
тељ на ћи ће на 237. и 236. стра ни ци књи ге у из да њу „Па и де ие“ и „Слу жбе ног гла сни ка“. 
А на ма је по ма ло ври је ме и да се опро сти мо од вас, од чи та те ља ово га јед ног чи та ња...

Књи ге Ја ко вље ве за хтје ван су, све про жи ма ју ћи ро ман, ко ји од свог чи та те ља тра жи 
оно што је тра жио и од сво је пре во ди те љи це: та лент, ду шу и па мет. И мно го, мно го 
вре ме на. Чи та се, ме ђу тим, ла ко, јер не ма у ње му ни мут них ми сли, ни квр га во на пи-
са них ре че ни ца, ни при ча ко је баш и ни су мо ра ле би ти на пи са не. „На пи са но је да три 
ства ри до ла зе ка да се о њи ма не ми сли: Ме си ја, про паст и шкор пи он. Ја бих до дао и 
че твр ту – по зив на од ла зак.“

 


