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НА ПО ЧЕТ КУ БЕ ХУ СНО ВИ
Пре тач но два де сет го ди на пи са ла сам свој ди плом ски рад ко ји сам на ред не го ди-

не од бра ни ла с нај ви шом оце ном.
На слов ра да гла сио је Они рич ка ди мен зи ја у ро ма ни ма Ол ге То кар чук. Уло жи ла сам 

огро ман труд да убе дим сво ју мен тор ку да при хва ти иде ју да пи шем рад о мла дој 
пољ ској књи жев ни ци, ско ро не по зна тој у Ита ли ји, бу ду ћи да је до та да има ла об ја-
вље на са мо че ти ри ро ма на (а са мо је дан је био пре ве ден на ита ли јан ски и не на ро-
чи то за па жен). 

„При ста јем са мо уко ли ко про на ђе те за ни мљи ву те му ко јом ће те ме убе ди ти“, ре кла 
је мо ја мен тор ка. 

За хва љу ју ћи то ме оти шла сам у Вар ша ву на че тво ро ме сеч ну сти пен ди ју са са мо 
јед ним уве ре њем – да је ова мла да пољ ска књи жев ни ца ве о ма та лен то ва на и да сам 
си гур на да ћу про на ћи оно што је по треб но да убе дим сво ју мен тор ку. И та ко је и 
би ло.

Кон крет но, јед на ре че ни ца у ро ма ну Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа осве тли ла ми је пут 
ко ји тре ба да сле дим: „Ако то ре дов но ра диш, ако сва ког ју тра па жљи во чи таш на 
де се ти не или чак сто ти не ту ђих сно ва, ла ко ћеш при ме ти ти да ме ђу њи ма увек по стоји 
не ка слич ност.“ 

И та ко сам и ура ди ла. Ана ли зи ра ла сам, си сте ма тич но и пе дант но, сно ве про та го-
ни ста че ти ри ро ма на ко ја су до та да би ла об ја вље на (2001).

Ре зул та ти су би ли су бо љи не го што сам оче ки ва ла. Све они рич ке сли ке при сут не 
у ње на пр ва че ти ри ро ма на, од пр ве до по след ње, по слу жи ле су да ис так нем при су-
ство по ве зу ју ћих еле ме на та ко ји мо гу при па да ти при род ном окру же њу (во да, ме сец, 
жи то) или ап стракт ном све ту бо ја и ге о ме три је (про зир ност, пи ра ми де, гра нит не фи-
гу ре); али још че шће сам ука зи ва ла на ве ћу пре ди спо зи ци ју же на да са ња ју, као што 
је то и То кар чу ко ва твр ди ла још од сво јих пр вих ин тер вјуа.

С овим за па жа њи ма чи ни се да кон цеп ци ја сно ва као тре нут ка од мо ра не ста је. 
По не кад се сти че ути сак да је мен тал на ак тив ност про та го ни ста то ком но ћи фре не-
тич ни ја од оне днев не.

При мет на је кон стант на ме ђу за ви сност из ме ђу две ди мен зи је – оне ре ал не и оне 
они рич ке у окви ру ко је књи жев ни ца по се же за ви зи ја ма, са ња ре њи ма и ста њи ма 
тран са.

1 Пре во ди с пољ ског, ру ског, ен гле ског и фран цу ског на ита ли јан ски. Спе ци ја ли зо ва ла се за прево-
ђе ње бе ле три сти ке с ру ског и пољ ског на ита ли јан ски, а ме ђу пољ ским ау то ри ма ко је је пре во-
ди ла су, осим Ол ге То кар чук, и Ка та жи на Гро хо ла, Ха на Ко ва лев ска, Адам Мих ник и Ма ри уш Вилк. 
(Прим. прев.)
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Као што сам спо ме ну ла, тај рад, на стао пре два де сет го ди на, био је за сно ван на 
са мо пр ва че ти ри та да до ступ на ро ма на Ол ге То кар чук. Да нас би би ло ве о ма за ни мљи-
во де таљ но про ши ри ти ана ли зу на ро ма не и крат ке при че, об ја вље не у ме ђу вре ме ну. 
Си гур на сам да би се по ја ви ли но ви еле мен ти „ме ђу за ви сно сти“, овог пу та зре ли ји и 
ак ту ел ни ји. 

(С ита ли јан ског пре ве ла Је ле на Х. Јо ва но вић)


