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ИЗ ВО ДИ ИЗ ИН ТЕР ВЈУА ИЗ ЛИ СТА ДЕ КА ДА 
ИЗ 1995. ГО ДИ НЕ

Де би то ва ла је са се дам на ест го ди на на стра ни ца ма ли ста Пре чи цом где је об ја ви-
ла пр ве при по вет ке. За тим је пи са ла пе сме ко је је об ја вљи ва ла по ча со пи си ма, а 1983. 
об ја ви ла је збир ку пе са ма Гра до ви у огле да ли ма. Њен пр ви ро ман У по тра зи за Књи гом 
до био је на гра ду Удру же ња пољ ских из да ва ча као нај бо љи де би 1993/94. го ди не, и 
по стао култ ни ро ман, кри ти ка га је сјај но при хва ти ла, ма да књи ге у тре нут ку ње ног 
успо на, 1994. го ди не, уоп ште ни је би ло на тр жи шту.1 

Ро ман У по тра зи за Књи гом2 обра ћа се ши ро кој, ма сов ној пу бли ци, али се та мо 
ипак кри јум ча ре са др жа ји за ели ти стич ког чи та о ца. Сми шља ју ћи тер мин за та кву ли-
те рар ну вр сту, вид мул ти функ ци о нал не ствар чи це, бу ду ћи да свет да нас гра би бр зим 
ко ра ци ма на пред, ско ва ла је фра зу „кре вет у пла ка ру“ – на ње му се мо же спа ва ти, а 
скло пив је за по ди за ње у ус пра ван по ло жај, те се та ко пре тва ра у пла кар.

Од у век је би ла про зни пи сац, по е зи ју је пи са ла са мо као сту дент ки ња док је жи ве-
ла у сту дент ском до му. Увек је во ди ла днев ник. Он ју је на у чио да ди сци пли ну је свој 
је зик, да овла да раз ли чи тим фор ма ма. Пи са ње је за њу ме та фи зич ки про цес. Ве ру је 
да пи са ње не до ла зи „из цен тра“, не го с пе ри фе ри је све сти. Бу ду ћи да је од по чет ка 
пи са ла о вре мен ски и про стор но уда ље ним ме сти ма, би ла је све сна да ће то би ти 
вр ста па сти ша, јер ка ко би ина че По ља ки ња XX ве ка ко ја жи ви у Пољ ској мо гла на пи-
са ти ро ман чи ја се рад ња до га ђа у Фран цу ској XVII ве ка? Због то га се по ја ви ла по тре-
ба за дис тан цом. На пр вом ро ма ну се учи ла пи са њу: ис пр ва се по ја ви ла са мо ви зи ја 
љу ди ко ји од ла зе у по ход по ве ли ку Књи гу, и по ми сли ла је да се то ле по дâ рас кло пи-
ти, баш као кре вет у пла ка ру. И ни је зна ла ка ко ће се књи га за вр ши ти. По че так обич но 
има, по ја вљу је јој се сли ка ко ја је ви зи ја за вр шет ка, јер она ми сли у сли ка ма. Због 
то га су мно ге ње не књи ге екра ни зо ва не. 

И док је пр ви ро ман У по тра зи за Књи гом у не ку ру ку иде о ло шки, ан га жо ва ни ро-
ман, до пу шта ти да ве ру јеш у не што – дру ге ње не књи ге ли ша ва ју ве ре, по ма ло се 
пре тва ра ју у фи ло зоф ски трак тат, јер ње на ме то да је чу ђе ње, вид осе тљи во сти на 
нео чи глед ност и убе ђе ње да је све вред но опи са. Та ко су и Бу ке ром на гра ђе ни Бе гу ни, 
по ре чи ма Ми љен ка Јер го ви ћа, „фан та стич на, и са мо на о ко, на пр ву ри јеч ком пли ци-
ра на, а за пра во крај ње при влач на, чи тљи ва и ја сна књи га. (...) При по вје да ју ћи о дру-
ги ма, она при по вје да о се би, као што за тим из ње из ви ру сви дру ги ли ко ви. Жи вот је, 
бе гун ство је, ни за ње по ли фо них струк ту ра, жи вот је пре ла зак из јед не у дру гу, у тре ћу, 

1 Слич но се де си ло и код нас, кад смо са зна ли да је Ол га То кар чук до би ла Бу ке ро ву на гра ду, њене 
Бе гу не ни смо мо гли на ћи ни у јед ној књи жа ри. (Прим. прев.)
2 Срп ско из да ње: Но лит, Бе о град, 2000, с пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић. (Прим. прев.)
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у пет на е сту лич ност. На пси хи ја триј ском одје лу сва ке бол ни це та кво што је об у хва-
ће но ди јаг но зом схи зо фре ни је. У књи жев но сти, ме ђу тим, друк чи је би ва...“3 

И Бе гу ни, али и прет ход не ње не књи ге го во ре о до шља ку, о ту ђо сти, о до ла же њу 
из не ког не по зна тог прав ца, о при пад но сти не ком дру гом вре ме ну, је зи ку, про сто ру, 
све ту. Бе гу ни, или „стра ни ци“, ка ко су на зва ни у Пра во слав ној ен ци кло пе ди ји, то су они 
ко ји се ве чи то пре ме шта ју у про сто ру и на тај на чин из ми чу ђа во лу, јер је сва ко ста-
ја ње у ме сту из ла га ње се бе ње го вим мо ћи ма, јер је сва ко при ста ја ње на укот вље ност 
у нор ма ма про пи са ним јед ном за сваг да, у ка но ни ма, дог ма ма, кон вен ци ја ма – јед на 
вр ста га ше ња жи во та, на си ље над ви тал но шћу и људ ско шћу. Бе гу ни су, ујед но, и про-
та го ни сти здра ве анар хич не уто пи је, и по ре чи ма са ме Ол ге То кар чук: „Тај свет је имао 
мр ву сло бо де ко ју смо ми из гу би ли. На ма пре зи ме на слу же за кон тро лу иден ти те та. 
Анар хи сти су сво јој де ци на мер но на де ва ли ком пли ко ва на име на да би си сте му оте-
жа ли кон тро лу, а ми смо да нас ну ме ри са ни љу ди. (...) И не са мо што смо ну ме ри са ни, 
не го смо се, као са вре ме ни ци по стре ли гиј ског дру штва, про мет ну ли у вер ни ке но вих 
ре ли ги ја – на у ке и еко но ми је, јер оне су сад глав не де тер ми нан те на ших жи во та, де-
фи ни шу свет од по чет ка до кра ја, као не ка да ре ли ги ја.“

Ве ру је у син хро нич ност до га ђа ја, у то да по сто ји не ка кав ви ши, ја сан по ре дак из над 
нас, вр ста струк ту ре у ко ју смо упи са ни. О то ме, на по слет ку, го во ре Књи ге Ја ко вље ве, 
кру на ства ра ла штва Ол ге То кар чук, ви ше стру ко на гра ђен ро ман ко ји до но си ре верс 
Сјен кје ви че ве Три ло ги је, сли ку иде а ли зо ва не, за тво ре не, мо но лит не и пле мић ке Пољ-
ске чи стог на ци о нал но-ка то лич ког иден ти те та. Дру го дно по зна те исто ри је по ка зу ју 
Књи ге Ја ко вље ве, от кри ва ју ћи на истим тим те ри то ри ја ма по сто ја ње Је вре ја, Јер ме на, 
Ту ра ка, Ру те на, Укра ји на ца, по сто ја ње дру гих ве ро и спо ве сти по пут ју да и зма, исла ма, 
пра во сла вља, и њи хо вих нео бич них и та јан стве них фрак ци ја и сек ти, уво ди нас у сва-
ко днев ни жи вот се ља ка, над ни ча ра, сит них убо гих тр го ва ца и си ро ти ње ко ја је ту ма-
ра ла, пре ла зи ла гра ни це, уво зи ла из Тур ске ха шиш и раз не ег зо тич не иде је, бо ре ћи 
се за го ли оп ста нак. Том та квом, дру га чи је ви ђе ном исто ри јом, ус пе ла је да шпе на длом 
про бо де ба лон, јер је де кон стру и са ла сте ре о тип чи сто те пољ ско-ка то лич ког иден ти-
те та, до во де ћи на исто риј ску сце ну за бо ра вље не, по ти сну те, и у зва нич ној исто ри ји 
не за бе ле же не фран ки сте, је вреј ске рас кол ни ке ко ји ма је раз би ја ње он да шњих оба-
ве зу ју ћих ре ли гиј ских окви ра жи во та омо гу ћи ло да стрг ну са се бе око ве окрут не 
дру штве не хи је рар хи је и поп ну се ви со ко на кла сној ле стви ци и за у зму ва жна ме ста 
у пољ ском гра ђан ском дру штву, сво јом акул ту ра ци јом утка ју се бе у пољ ски ко лек-
тив ни иден ти тет и по ста ну нео дво јив део оно га што се на зи ва пољ ски дух. Јер, као 
што ка же Ол га То кар чук: „Би ва ло је бо ље и го ре, али те две на ци је су сра сле као ниг де 
на све ту и ство ри ле су не де љи ву, ин те грал ну це ли ну.“ 

Ка да пи ше, чул ност по чи ње да го спо да ри над ра зум ским пред ста ва ма, те шко јој 
је да раз дво ји из ми шље но и за ми шље но од оно га што де лу је ствар но, и због то га је 
Ол га То кар чук осо ба ко ја са ма за се бе ка же да не ма сво ју би о гра фи ју, да је сат ка на од 
свих лич но сти о ко ји ма пи ше, и да је ње на би о гра фи ја мно го си жеј на. „Сми сао пи са ња 

3 Ми љен ко Јер го вић, „По ља ки ња ко ја је да нас ве ћа и зна чај ни ја од сва ке на гра де ко ју мо же до-
би ти“, у: Ју тар њи лист, 24. мај 2018. (Прим. прев.)
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је у то ме да у јед ном тре нут ку оста виш са мог се бе, и да по ста неш не ко дру ги; та лич-
ност по чи ње да ти узи ма и цр пе жи вот ну енер ги ју, би о гра фи ју, ис ку ства, до жи вља је; 
ство ре не лич но сти ме ђу со бом го во ре и ства ра ју од но се, и та ко, ко рак по ко рак, на-
ста ју ро ма ни“ – на во ди у свом на сту пу у окви ру ци клу са „Ау тор! Ау тор!“ Ин сти ту та за 
књи гу из 2013. А док пи ше ро ман, на сто ји да бу де усред сре ђе на, да не пи ше ре цен зи-
је са стра не, јер стре пи да би јој се ти ме по ре ме тио увид у свет.

У ро ма ну Е. Е. („Ер на Елц нер“) пи са ла је о ду хо ви ма, ис пи ту ју ћи ста во ве љу ди пре-
ма оно ме што је не по зна то, што још увек ни је до би ло свој на зив. Та да се пре се ља ва ла 
из Валб жи ха у Вроц лав, та мо се од и гра ва рад ња ро ма на, де таљ но је ре кон стру и са ла 
то по гра фи ју гра да, ули ца, ку ћа у ко јој је жи ве ла по ро ди ца Елц нер. Још чу ва ме тал ну 
ку ти ју за па ко ва ње сен дви ча на ко јој је на пи са но име Вал те ра Фро ме ра, до ко је је 
до шла игром слу ча ја, она ју је ин спи ри са ла. Вал тер Фро мер је у ро ма ну по те као из те 
ку ти ји це, по зај ми ла је ње го во име и пре зи ме. А ка да је доц ни је по ка за ла при ја те љу 
ту ку ти ју с ре чи ма: „Ви ди, то је Фро ме ро ва ку ти ја“, он је спон та но ре а го вао: „Ода кле 
ти то, не мо гу ће?!“ 

Та ко се у књи жев ни ку пре пли ћу ствар ни и не ствар ни свет, књи жев ност се чул но 
про жи вља ва. За Ол гу То кар чук ли те ра ту ра ево лу и ра из бај ки, она је пре но ше ње мита, 
а мит са др жи ви ше исти не од кон крет не по ве сти, јер се исто ри ја гу би у по је ди но сти-
ма, у су бјек тив ним ин тер пре та ци ја ма. Мит по ка зу је обра зац пре ма ком се де ша ва ју 
ства ри, и ро ма ни увек при ча ју о истом, са мо на раз ли чи те на чи не. 

О ис то сти у раз ли чи том све до чи и сам њен стил жи во та и пи са ња – кра јем де ве-
де се тих, би ла је тра ди ци о нал но по зи ци о ни ра на књи жев ни ца – ку ћа, по ро ди ца, ма те-
рин ство, рад. Раз дво је ност при ро де сва ко у се би мо же пре по зна ти. Ол га То кар чук, с 
јед не стра не, те жи све ко ли кој мо гу ћој сло бо ди, а с дру ге, не гу је по тре бу за си гур но-
шћу. Има ку ћу, до бре усло ве за пи са ње, све је ка ко тре ба, али све вре ме ра су ђу је ка ко 
је су шти на све га – про мен љи вост, про цес. „Уоп ште не тре ба ра ди ти на си лу, бо ри ти 
се, гу ра ти се на пред, чак и не ра ди ти на се би. До пу сти да се са мом се би де сиш. За у зми 
онај ле же ћи по ло жај као да си на во ди, и пре пу сти јој се да те но си. Са мо та да не мо-
раш пи та ти ’ку да?’“

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


