
19

СТУ БО ВИ ИДЕН ТИ ТЕ ТА1

О из ме ње ној па ра диг ми

Да на шње по ла зне тач ке на ко ји ма гра ди мо свој иден ти тет раз ли ку ју се од те ме ља 
на ко ји ма смо га гра ди ли у про шло сти. Свет XVI II ве ка и свет Ја ко ва Фран ка ипак се 
осла њао на ре ли гиј ске сту бо ве. Сва ка исти на, сва ка дог ма би ла је ре ли гиј ска. Па ипак, 
да нас, чак и у на да све ка то лич кој Пољ ској, ми смо по стре ли гиј ско дру штво. Ко год о 
ствар но сти да нас све сно раз ми шља, не те ме љи ви ше у це ло сти свој све то на зор на 
ре ли гиј ским пре ми са ма. Ре кла бих да су уло гу ре ли ги је да нас пре у зе ли дру ги си сте-
ми зна ња, си сте ми уре ђи ва ња ствар но сти. Је дан од та квих си сте ма, са свим си гур но, 
да нас је на у ка, на уч не исти не да нас из но си мо као што смо не кад из но си ли дог ме; 
узми мо за при мер то да су „на уч ни ци с Уни вер зи те та у Стан фор ду за кљу чи ли да је 
са ха рин здра ви ји од ше ће ра“ (из ми шљам); ова кво са оп ште ње се пла си ра као исти на 
од ау то ри те та, и сви за то по чи њу да се хва та ју, и да ускла ђу ју свој на чин ис хра не 
сход но то ме... То до би ја ста тус исти не ко ја по чи ње да оба ве зу је. Исто та ко ми слим да 
су еко ном ске на у ке је дан од те ме ља на шег схва та ња ствар но сти: по ста ли смо, са свим 
си гур но, еко ном ске жи во ти ње, раз у ме ва ње оно га што нам се де ша ва усло вље но је, 
ре ци мо, сло бод ним тр жи штем; уз по моћ из ве сних ме ха ни за ма у на шим гла ва ма уре-
ђу је се оно што би нам без тог зна ња де ло ва ло ха о тич но. Али ре ли ги ја за си гур но 
ви ше ни је при мар на струк ту ра ко ја уре ђу је ствар ност. Ка да би се да нас по ја вио је ре-
тик ко ји би из ја вио да Бо го ро ди ца Ја сно гур ска из о бра жа ва Ше хи ну – не би по бу дио 
на ро чи ту па жњу, али ако не ко ка же да жи во ти ње та ко ђе ства ра ју кул ту ру, да их мо-
ра мо тре ти ра ти као сво ју бра ћу, као се би рав но прав на би ћа – тај би већ до био по 
гла ви. Јед но став но – је рес да нас ви ди мо не где дру где, она ви ше ни је та ко ре ли ги о зна.

О Клоц кој ко тли ни, шле ској зе мљи, зе мљи ме лан хо ли је над ко јом се  
уз но сио Са турн

Клоц ка ко тли на је по ста ти сти ци нај вла жни ја пољ ска ко тли на. Би ла су че ти ри пре-
во ди о ца Ви ли ја ма Блеј ка и тро ји ца од њих су или жи ве ли ту, или су би ли бли ско по-
ве за ни с тим про сто ром. И та ква ко ин ци ден ци ја мо је спи са тељ ске уши већ ста вља у 
ста ње при прав но сти – шта зна чи то што је Ви ли јам Блејк био то ли ко при су тан у Клоц-
кој ко тли ни, и ако би по сто ја ло до бро ме сто за Блеј ка у Пољ ској, он да би то би ло ту, 
и то сам ста ви ла у Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих.

1 Из во ди из ау тор ског су сре та Ол ге То кар чук у вар шав ском Пен клу бу, Вар ша ва, 11. де цем бар 2014. 
(Прим. прев.)
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Ме та фи зи ка као мо ти ва ци ја за са мо спо зна ју

Не мам по тре бу да схва тим са му се бе. Кад сам од лу чи ла да пи шем ро ма не, од у ста-
ла сам од сво је би о гра фи је. Кад бих се ба ви ла со бом, он да бих узи ма ла ан ти де пре си-
ве, а ова ко се до бро др жим. 

Че слав Ми лош је пред ви ђао да ће сле де ћег Но бе ла до би ти пред став ник  
пољ ског ка то лич ког ро ма на, и прог но зе по зна ва ла ца ка жу да ће то би ти  

Ол га То кар чук, пред став ни ца хе те ро док си је и је ре си

Као пси хо ло га ме је за ни ма ла пе ри фе ри ја де ло ва ња људ ске пси хе и ве ро ва ла сам 
да ћу ба вље њем књи жев но шћу про на ћи до пу ну све га оно га што нам се чи ни при род-
но, очи глед но, оп ште при хва ће но. Ин стинк тив но сам увек про ни ца ла у пе ри фе ри је и 
је рес, у ши зо фре нич ну лич ност и у нео р то док сну сли ку бо га. Здра во је, ре кла бих, 
би ти је ре тик. Пре и спи ти вач. Не при хва та ти за очи глед но то што је ве ћи ни очи глед но. 
То је ства ра лач ка по зи ци ја ко ја нам омо гу ћа ва гле ди шта ма ло по ме ре на, нео чи глед-
на, и сва ко ства ра лач ко ми шље ње по ти че ода тле. Је рес као он то ло шка, ме та фи зич ка 
ка те го ри ја – у Пољ ској ми не до ста је та ква је рес. Од вре ме на кад смо спа ли ли ве ли ку 
ари јан ску би бли о те ку у Ле шну,2 би бли о те ку нео р то док сних спи са, та да нај ве ћу у Евро-
пи, за бо ра ви ли смо да мо же мо да ком би ну је мо, из ми шља мо, ре ин тер пре ти ра мо 
исти не, и по ми ри ли смо се с про стом ве р зи јом оба ве зу ју ће ре ли ги је и из гу би ли ин-
стинкт за че пр ка њем, по ста ли смо ре ли гиј ски ма ло ства ра лач ки. У Не мач кој, чак и у 
Шле зи ји на ста ја ло је мно штво та квих ре ли гиј ских нео р то док си ја с ко ји ма осе ћам 
не ку вр сту срод но сти. Или на ис то ку, пра во сла вље, оно пу пи не ком вр стом нео р то-
док си је. То ме при вла чи јер је ства ра лач ко, јер је пре и спи ти вач ко, јер је раз ви ја ју ће 
и јер ме отва ра за дру ге про сто ре, ко ји нам по ма жу да бо ље схва ти мо шта се око нас 
де ша ва. Сва ка исти на, сва ка док три на ко ја су ви ше ду го де лу је гу би зуп це и про па да. 
Раз ви ја мо се, сти че мо но ве пред ста ве, ствар ност пу пи све вре ме, ни смо исти љу ди 
као кад смо се ро ди ли, па и наш од нос пре ма исто ри ји дру га чи ји је од схва та ња исто-
ри је љу ди ко ји су жи ве ли сто ти ну го ди на пре нас. Здра во је би ти је ре тик, здра во је не 
до пу сти ти да пре го риш, не пре ста но и буд но пре и спи ти ва ти ствар ност. То се од но си 
и на ре ли ги ју и на по ли ти ку, на чи не др жа ња, оп хо ђе ња, пси хич ког здра вља...

О на чи ну кон стру и са ња ро ма на као нај суп тил ни јој вр сти ко му ни ка ци је

Чи та ње ро ма на ли чи на пси хо ло шко-он то ло шки екс пе ри мент, јер нам омо гу ћу је 
да уђе мо у дру гог чо ве ка, по и сто ве ти мо се с њим, при сво ји мо ње го во ви ђе ње све та. 
От ка ко сам по че ла да пи шем, пра ти ме то ин ту и тив но ко му ни ци ра ње с дру гим чо ве-
ком. При ли ком пи са ња Књи га Ја ко вље вих има ла сам огром ну ди ле му: чи та ње Збор ни
ка Го спо до вих бе се да3 би ло је нео бич но те шко, јер је то до сад но, ни је шти во за пред 

2 Го ди не 1652. у Ле шну је спа ље на би бли о те ка „Пољ ске бра ће“, ари ја на ца, при пад ни ка ре фор ми-
стич ке цр кве. (Прим. прев.)
3 Књи га бе се да Ја ко ва Фран ка. (Прим. прев.)
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спа ва ње, али кад то па жљи во чи таш, он да за ми шљаш оно га ко то при по ве да, за ми-
шљаш слу ша о це, од но се ко ји се ства ра ју, то је вр ста кон јук ту рал не ме то до ло ги је, 
до ми шљам се ко је че га, прет по ста вљам. Дру го је би ло пи та ње је зи ка: ка ко ис при ча ти 
по вест ко ја се од и гра ва на не ко ли ко је зи ка: ла ди ну, је зи ку се фар да из Вла шке, ко јим 
је го во рио Ја ков Франк, ји ди шу, хе бреј ском, пољ ском, ру тен ском, ла тин ском, и нај зад 
не мач ком. Иг но ри са ла сам те је зич ке раз ли ке, на ра ци ју сам тре ти ра ла као оп шту, ко-
ри сти ла сам ар ха и зме да би чи та лац дис крет но осе тио да се то де ша ва ве о ма дав но, 
да док, ре ци мо, чи та пре пи ску Дру жбац ке и Хмје лев ског, или пак Нах ма хов днев ник, 
осе ти ту па ти ни ра ност. Али ни сам се ти ме пре те ра но ба ви ла, нај ви ше сам ра ди ла на 
из град њи сли ке, до га ђа ја, од но са, да би чи та лац схва тио где се на ла зи. 

Мо ја спи са тељ ска ме то да је кон јек ту ра, из де ло кру га ар хи ви сте, кад има мо по сла 
с не ким за бо ра вље ним, из гу бље ним тек стом, кад има мо не ку ру пу у при чи, он да је 
не ка ко мо ра мо на до пу ни ти – не чим дру гим, не чим но вим, и та до пу на, то да ва ње 
сми сла мо ра да бу де и у мо рал ном и у на уч ном сми слу, текст тре ба да бу де це ло вит, 
као иде ал на плом ба. Док сам пи са ла Књи ге Ја ко вље ве има ла сам огром ну ко ли чи ну 
чи ње ни ца, про ве ре них, до ку мен то ва них, мој за да так као пи сца је да те чи ње ни це 
при хва тим озбиљ но, али и да ис пре дем у ме ђу про сто ру оно што при чи не до ста је, да 
ство рим при чу ко ја ће има ти соп стве ну енер ги ју и по мо ћу ко је ћу мо ћи да ко му ни ци-
рам с чи та о цем. Да би чи та лац имао осе ћај кон ти ну и ра не на ра ци је ко ја ће учи ни ти 
да нам опи са ни свет по ста не бли жи и ра зу мљи ви ји. Али глав ни мо тор, ди на мо ко ји 
по кре ће пре ли ва ње ре че ни ца на па пир, ипак је ма шта. Гра див не еле мен те до би јам од 
на уч ни ка, фи ло зо фа, исто ри ча ра, док чи там њи хо ва де ла, и оно што про чи там, уткам 
у сво ју при чу, та син те ти зу ју ћа град ња при че је мо ја глав на ме то до ло ги ја.

О пре во ди ма, пре во ди о ци ма. Че слав Ми лош је кон тро ли сао сво је  
пре во ди о це, Адам За га јев ски је сво је пре во ди о це по зи вао код се бе да би  

с њи ма ди ску то вао о сми слу пре во ђе ног тек ста. Да ли је мо гу ће пре во ди ти  
с кул ту ре на кул ту ру?

Пре вод тре ти рам као вр сту кул ту ро ло шке ко му ни ка ци је. Жи ви мо у гло ба ли зо ва-
ном све ту и не мо же се тек та ко пре пе гла ти са др жај да би се пре вео у дру гу кул ту ру 
(слу чај пољ ског кри ми-ро ма на чи ја је рад ња пре не се на у Кал ку ту и пот пу но при ла-
го ђе на ин диј ској кул ту ри, јер је пре во ди лац сма трао да у су прот ном не ће мо ћи де ло 
да про го во ри ин диј ском чи та о цу). По сто је пре во ди о ци ко ји су сла бо ко му ни ка тив ни, 
ја вља ју ми се пред са мо штам па ње књи ге с чуд ним пи та њем: на при мер да ли је „pe a ce“ 
(пољ. Pa cuf ka) вр ста па ци фич ког бро да, или да ли „јак на до ко ле на“ зна чи да се ра чу на 
од гла ве до ко ле на, или од сто па ла до ко ле на. С не ким пре во ди о ци ма сам вр ло бли ска, 
при ја те љи смо, и ве ру јем им јер знам тач но ка ко ми сле. Пре во ди о це у чи је је зи ке не 
мо гу про ник ну ти имам оби чај да де таљ но по сма трам, прет по ста вља ју ћи ка ко ће шти-
во кроз ње га или њу про цир ку ли са ти, јер као што сам ја не ко ко при чу про пу шта кроз 
се бе док пи ше, на зна ча ва је од ли ка ма сво је лич но сти, исто та ко се де ша ва и с пре во-
ди о цем за вре ме пре во ђе ња.

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


