
Ми ли ца Мар кић

ИСТИ НА СЛО ВА
До че ки ва ли смо је још пре не го што је по ста ла но бе лов ка и бу ке ров ка. Отво ри ла 

је 58. ме ђу на род ни са јам књи га у Бе о гра ду, уче ство ва ла на сед мом Про се фе сту у Но-
вом Са ду, ини ци ра ла се зо ну ау тор ских су сре та пу тем ви део-лин ка док то још ни је 
по ста ла пан де миј ска нор ма. Но во сад ски гим на зи јал ци пра ти ли су је до Бе о гра да да 
би на ста ви ли да је слу ша ју у До му кул ту ре Па ли лу ла. Бе о град ски сред њо школ ци да нас 
пи шу ма тур ске ра до ве о ње ним књи га ма. Јед на ње на при ча да ла је пред ло жак по зо-
ри шној пред ста ви (Аква ри јум у ре жи ји Ол ге Са вић), јед на дру га му зич ком де лу (Бар до. 
Вер теп Ива на Чко ње ви ћа). Књи жев ни бло ге ри и чи та лач ки клу бо ви на дру штве ним 
мре жа ма пу бли ку ју огле де о ње ним књи га ма, а истин ски по све ће ни ци ли те ра ту ре (и 
са ми ау то ри), не у мор но ис пи су ју вла сти те освр те на ње но де ло и уста но вљу ју „днев-
ну до зу Ол ге То кар чук“ (Ја дран ка Ми лен ко вић).

Иа ко ни кад ни је упа дљи во пред ња чи ла ме ђу код нас пре ве де ним пољ ским пи сци-
ма, одав но је сте кла ар ми ју сво јих по кло ни ка. Сав тај од јек Ол ги ног ства ра ла штва 
до ла зи од зна чај ног и не па тво ре ног чи та лач ког кор пу са, да ле ко од сва ке тр го ви не 
ути ца јем ко јег да нас ни књи жев ност ни је по ште ђе на, и тај кор пус не чи не „љу ди цен-
тра“, еми нент ни кру жо ци те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и пу бли ци ста. А то је од у век и же-
ле ла – да бу де „екс-цен трич на“, пре по зна та и чи та на да ле ко од са ло на. 

То нас све јед но не раз ре ша ва оба ве зе да на до ме сти мо де фи цит пред но бе лов ске 
па жње. Из у зи ма ју ћи ра не тек сто ве Пе тра Ар бу ти не, Ду ши це По тић и Љи ља не Шоп, 
као и „пред бу ке ров ске“ тек сто ве Ми љен ка Јер го ви ћа – тај пе ри од ге не рал но ка рак-
те ри ше оскуд на по зор ност, што смо же ле ли да на док на ди мо збор ни ком иза бра них 
тек сто ва – ин тер вју и ма, есе ји ма и за пи си ма с ње них мно го број них на сту па, те ма ни-
фе сти ма ње ног ак ти ви зма под сим бо лич ним на зи вом „Ин сти тут за ис тра жи ва ње 
бу дућ но сти“.

Ре мек-де ло ни је до вољ но са мо во ле ти, не го га и по што ва ти. Не ка овај из бор бу де 
знак по што ва ња и за хвал но сти Ол ги То кар чук за то што нас пре да но под се ћа на то да 
је исто ри ја нај све ча ни ја лаж, да књи жев ност нај е фи ка сни је кон ди ци о ни ра људ ски 
дух, да у пла вој вар ни ци из из мр вље не коц ке ше ће ра чу чи скри ве ни ди на ми зам, да 
се за по вест о ра ђа њу и мно же њу про те же на ми не ра ле и све жи во у при ро ди, да је 
на у ка са мо јед на исти на, да ле ка од јед но став ног, и да онај ко се јед ном срет не с исти-
ном сло ва ни кад ви ше не па да ис под ње ног ни воа. 

Јер Ол га то за слу жу је.


