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БИ О РА ЗГРА ДИ ВИ ПРИ БОР ЗА ЈЕ ЛО? И ЈА  
САМ ЛАЈ КО ВА ЛА

Са Ол гом То кар чук раз го ва ра мо о бор би са ла жним ве сти ма, од го вор ном пу то ва њу, 
о уло зи ма ште и књи жев но сти и о то ме ка ко је пољ ска цр ква пу ца ла се би у но гу.

Зо фја Крул: Ка да су про шле го ди не Бе гу ни до би ли Бу ке ра, по ми сли ла сам да је то 
књи га огром не књи жев не сна ге, али ипак на пи са на у дру гој епо хи: сви ти ае ро дро ми, ду
га пу то ва ња с ран цем на ле ђи ма, мо бил ност схва ће на као основ на сло бо да. Да нас 
по у зда но зна мо да, уко ли ко же ли мо да спа се мо свет, од све га то га тре ба да од у ста не
мо. По сто ји ли да нас не ко но во, при ме ре ни је „бе гун ство“?

Ол га То кар чук: Ту књи гу у ње ној пут нич кој ди мен зи ји у из ве сном сми слу мо же мо 
тре ти ра ти као епи таф он да шњем све ту – гло бал ном, по крет ном, ре ла тив но мир ном 
и ре ла тив но про спе ри тет ном. За ве ли ки број љу ди, па и ме не, био је то свет нео гра-
ни че не сло бо де. Ја, де те дав ног Ис точ ног бло ка, оду ше вља ва ла сам се нај о бич ни јом 
сло бо дом пу то ва ња, нај о чи глед ни јим кре та њем, али сам та ко ђе осе ћа ла и ње го ву 
илу зор ност. Тад ни ко ни је слу тио да ће за не ко ли ко го ди на бук ну ти кли мат ски ра то ви, 
по пут оног у Си ри ји, да ће се љу ди ба ца ти у мо ре не би ли до пли ва ли до Евро пе, да 
ће гра до ви има ти алар ме за смог и да ће мо без апли ка ци је те шко на ла зи ти пут до 
хо те ла. Опа сно сти ко је су се бе гу ни ма на ае ро дро ми ма чи ни ле ап стракт ним, из не на-
да су ма те ри ја ли зо ва не и свет је на пра вио ко рак уна зад пре стра вљен сам со бом. 

Али ова књи га има ви ше аспе ка та ко ји ће је – на дам се – учи ни ти ра до чи та ном и 
на кон два на ест го ди на. Би ти бе гун да нас не зна чи са мо кре та ти се, пу ни ти ае ро дро ме, 
сло бод но пу то ва ти – то та ко ђе зна чи раз ли ко ва ти се. Би ти ве чи то не спо ко јан, но стал-
ги чан за иде а ли зо ва ним пре де ли ма де тињ ства, ба лан си ра ти на иви ци ствар но сти и 
те шко раз ли ко ва ти исти ну од при ви да. То су про бле ми с иден ти те том – че жња за 
ста рим-но вим ко лек тив ним иден ти те том, али и дра ма тич но мул ти пли ко ва ње ин диви-
ду ал ног иден ти те та, ње го ве ва ри ја ци је у вир ту ел ној и про ши ре ној ре ал но сти. Бе гу не 
је ко нач но мо гу ће чи та ти и без на мет ну тог кон тек ста пу то ва ња ко ји је од у век био 
са мо јед на од пер спек ти ва те књи ге.

З. Крул: На пре ло му ве ко ва још увек нам се чи ни ло да је пу то ва ње до бра фор ма 
упо зна ва ња, раз у ме ва ња. Ис по ста вља се ипак да се, уко ли ко же ли те да ука же те по
што ва ње све ту, за пра во мо ра те...

О. То кар чук: ...из ње га по ву ћи. Да. Два на ест го ди на на кон Бе гу на ма ло дру га чи је 
при сту пам све му – све сно сам огра ни чи ла сво ја пу то ва ња. По ми сао на од ла зак на 
Тај ланд или у Ин ди ју не при вла чи ме као не кад: без лич ност ае ро дро ма, фор ма ти ра ње 
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ис ку ста ва, ту ри зам, ути сак да до ди ру јем свет пре ко це ло фа на, а пре све га осе ћа ње 
не прав де – да ја, на при мер, мо гу да пу ту јем у Афри ку, али да Афри ка нац не мо же тек 
та ко да до пу ту је у мо ју зе мљу. Да сам мо гла са си ном да от пу ту јем у Ма ле зи ју и да 
та мо бу де мо при лич но си гур ни, али да не знам да ли би исто ва жи ло за Ма ле жан ке у 
Пољ ској. Да нас би тре ба ло да се ту ри стич ке аген ци је зо ву „Ва тро, за мном“ или „По сле 
нас по топ“. Не же лим ви ше то да гле дам. Ви ше во лим да ше там ову да. 

З. Крул: Ово се ве зу је и са да нас по сту ли ра ном фи ло зо фи јом са мо о гра ни ча ва ња.

О. То кар чук: То ће би ти јед на од те ма на мај ском фе сти ва лу Апо строф на ко јем 
уче ству јем као ку стос. Ово је ве о ма за ни мљи ва, но ва пер спек ти ва, ко ја би се мо гла 
усво ји ти у зе мља ма ко је се, по пут Пољ ске, из ја шња ва ју као хри шћан ске. На кра ју кра-
је ва, то је су шти на хри шћан ства – де ли ти са дру ги ма, огра ни чи ти по хле пу, во ди ти се 
са о се ћа њем и љу ба вљу пре ма дру ги ма. Ка жем ово с бла гом иро ни јом, али на рав но, 
ви дим ка ко се да нас вра ћа ју ста ре до бро по зна те иде је у но вим из да њи ма. 

Пре све га, фи ло зо фи ја са мо о гра ни че ња мо ра про на ћи до бре упо ри шне тач ке, она 
тре ба да бу де не што по пут мо рал ног прин ци па. Кад ка же мо да не ма мо пра ва да по-
вре ђу је мо љу де не пи та мо од мах за што и шта би то тре ба ло да зна чи, у ко јој ме ри и 
под ко јим усло ви ма. При зна је мо да не сме мо – и то је то. У слу ча ју са мо о гра ни че ња 
то је озбиљ на ствар – кул ту ра, у ко јој жи ви мо, не пре ста но по вла ђу је на шим по тре ба-
ма. За што не би смо има ли све што по же ли мо? Че му огра ни ча ва ње? Имам пра во на то. 
За слу жи ла сам. А с дру ге стра не, мој из бор и та ко не ма зна че ња јер има то ли ко љу ди 
да, чак и ако се ја огра ни чим, то ни шта не ме ња.

З. Крул: То та ко ђе ни је ла ко, на вод но је дан лет на Би је на ле у Ве не ци ју ели ми ни ше 
ефек те го ди шње ве ган ске ис хра не. 

О. То кар чук: Фи ло зо фи ја са мо о гра ни че ња је до бра те ма за ди ску си ју, али ре кла 
бих да се она не мо же бр зо и јед но став но пре то чи ти у на ше на ви ке. Има ве ће ци ви-
ли за циј ске им пли ка ци је не го што нам се чи ни, га ђа у је дан од те ме ља на шег све то на-
зо ра – мно го да ље, ви ше, сна жни је, ин тен зив ни је. На тим те ме љи ма по чи ва ју чи та ва 
при вре да, еко но ми ја и дру штве но устро је ње. Кад би љу ди, из осе ћа ја кри ви це и изне-
над не уну тра шње тран сфор ма ци је, од јед ном по че ли да иг но ри шу сво је пре ко мер не 
по тре бе и же ље, ова ци ви ли за ци ја би про па ла. Али про па шће и уко ли ко у из ве сном 
сте пе ну то не на у чи мо. По треб на нам је не ка но ва рав но те жа.

Иде ја ма тре ба мно го вре ме на да се ро де и оја ча ју. Ду бо ка еко ло ги ја ме је за ни ма-
ла још пре три де сет пет го ди на и још тад се го во ри ло о кар бон ском оти ску и ме та ну 
ко ји про из во де жи во ти ње, о ин ду стриј ској по љо при вре ди, о за га ђе њу ва зду ха, о 
ну жно сти очу ва ња ен кла ва ди вље при ро де, о чо ве ку као де лу еко си сте ма и оче ки-
ва ним по сле ди ца ма, упра во ова квим ка квим да нас све до чи мо. Али ма ло ко је ма рио 
за то. Ве ган ство се сма тра ло не у ро тич ном на стра но шћу. За не ке иде је су по треб не 
го ди не, и то не два на ест, већ три де сет и пет, што је це ла јед на ге не ра ци ја. 

З. Крул: А мо жда би да на шњи бе гун, пре ма пра ви ли ма са мо о гра ни ча ва ња, тре ба ло 
да по ста не пе шак? Мо жда нас пе ша че ње мо же по но во вра ти ти у про стор, у при ро ду 
од ко је смо се од ро ди ли?
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О. То кар чук: По сто ји јед но но во пси хи ја триј ско под руч је, пси хо те ра ти ка. Опи су-
је стрес и фру стра ци ју као по сле ди цу уда ља ва ња од при ро де. Ни смо то пот пу но осве-
сти ли, али смо де тек то ва ли симп то ме. То је у скла ду с мо јом ви зи јом: уда љен од при-
ро де чо век се де ге не ри ше и обо ље ва – бу ду ћи да око не ма кон такт са зе ле ни лом, са 
ши ро ким про стран ством, да но ге не ма ју не по сре дан до дир са зе мљом, те ло за ка зу је. 
Очи глед но је да смо као ор га ни зми ство ре ни за пот пу но дру га чи ји про стор од оног 
у ко јем жи ви мо. Пе ша че ње је та ко ђе у људ ској при ро ди. 

З. Крул: Ва жне су те сва ко днев не ма ле стра те ги је: шет ње, ле жа ње на тра ви.

О. То кар чук: Ва жно је и при су ство жи во ти ња у не по сред ној бли зи ни. Мач ке и пси 
су да нас јед на вр ста ан ђе ла ко ји спа са ва ју љу де од лу ди ла у тим ве ли ким бе тон ским 
агло ме ра ци ја ма; оне се си ро те мо ра ју жр тво ва ти да чо век не би по лу део. Од љу бо пи-
тљи вих жи во ти ња у ве чи том по кре ту пси су по ста ли де пре сив не де бе љу це ко је не ко 
два пу та днев но ше та око бло ка. Мач ке, ти ин те ли гент ни лов ци – чи та ве да не дре ма-
ју на ка у че ви ма. Сте ри ли са не, без ика квог дру штва, без кон так та са сво јом вр стом 
је ду го то ву хра ну. Њи ма би тре ба ло по ди ћи спо ме ни ке. Као и кра ва ма, сви ња ма, ко-
ко шка ма и дру гим ин ду стриј ски уз го је ним жи во ти ња ма. Во ле ла бих да ве ру јем да ће 
до ћи дан кад ће ин ду стриј ски уз гој јед ном за у век би ти за бра њен, а љу де пре не ра зити 
соп стве на су ро вост. Да нас жи ви мо у не ком на ка рад ном по дво је ном ста њу све сти.

Ве о ма ме бри не ста ње у ком се на ла зи свет, по не кад због то га не мо гу да спа вам. 
А нај ви ше ме пла ши упра во то што у овом и сва ком дру гом тре нут ку на пе ри фе ри ја ма 
гра до ва по сто је кла ни це. Ако све вре ме у по тиљ ку чу чи ми сао да је то што сад ви диш, 
тај ле пи трг ис пред ва шег про зо ра, или сун це ко је си ја, лаж – то у пот пу но сти ме ња 
по глед на свет. То је, по пут Ма трик са, илу зи ја. Ис под ове сли ке је – ма ло пре смо то 
ви де ли на те ле ви зи ји у ве зи са скан да лом око не ле гал ног кла ња бо ле сних кра ва – свет 
у ко јем без пре стан ка уби ја мо жи во ти ње. Кад би на Зе мљу сле те ли ван зе маљ ци слич ни 
сви ња ма или кра ва ма и тра жи ли ту сво ју са бра ћу по ми сли ли би да је ово пла не та-па као.

З. Крул: Кад сво јој ћер ки чи там бај ке са свим тим слат ким ги ца ма и кра ви ца ма, 
чи ни ми се да је и то та ко ђе део од га ја ња де це у ве ли кој ла жи – да ис под сли ке већ не 
по сто ји ни шта.

О. То кар чук: Ла же мо их да би смо мо гли ове жи во ти ње да по је де мо на ми ру?

З. Крул: Да би смо мо гли се би при у шти ти да по је де мо ту сви њу, а да ни смо све сни 
да је је де мо. 

О. То кар чук: Ве о ма до бар при мер ка ко обра зо ва ње ства ра од ре ђе ну фан том ску 
ствар ност. 

З. Крул: Али тво ја ви зи ја и по ред све га ни је пе си ми стич на. У про грам ском тек сту 
за фе сти вал Апо строф не на ја вљу јеш смак све та, је ди но на гла ша ваш да жи ви мо у тре
нут ку огром ног пре о кре та, ко ји се мо же упо ре ди ти с пре ла ском из па ле о ли та у нео лит. 
То је кон струк тив на ви зи ја на по ра ко ји мо ра мо уло жи ти. 

О. То кар чук: За са ку пља че и лов це пре ла зак на по љо при вре ду у пе ри о ду нео ли та 
пред ста вљао је апо ка лип су, смак све та, ве о ма лош ис ход. Мо ра ли су да се пре о бра зе 
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у зе мљо рад ни ке, да при пи то ме биљ ке и жи во ти ње, да се пре пу сте те шкој суд би ни 
не ко га ко се ве зао за сво ја по ља, ко стре пи хо ће ли усе ви ро ди ти ове го ди не. Ис хра на 
тог чо ве ка по ста ла је са свим дру га чи ја, оскуд ни ја, што је ути ца ло на ње го во те ло – оно 
је по ста ло сла би је, под ло жни је бо ле сти ма, сма њи ло се. По ред то га, по ља је тре ба ло 
бра ни ти, раз ви ла се кла са рат ни ка ко ји су по де ли ли зе мљу ме ђу со бом. Из би ја ле су 
бор бе око по ља, а до бив ши на зна ча ју, рат ни ци су се би пот чи ња ва ли же не, по ста ју ћи 
го спо да ри ма њи хо вих жи во та и смр ти. Сло бод ни ло вац и са ку пљач пре тво рио се у 
мар љи вог зе мљо рад ни ка. Из гле да да о то ме го во ри мит о из гнан ству из ра ја. У из ве-
сном сми слу, чо ве чан ство је на пра ви ло ко рак уна зад. 

Вр ло је ве ро ват но да и нас че ка та ква огром на про ме на. Све за ви си од то га ка ко 
оце њу је мо то хо ће мо ли пре жи ве ти и ко ли ко смо при ла го дљи ви. Ве ро ват но ће мо 
пре жи ве ти у не ка квом об ли ку. Апо ка лип са је крај јед не ви зи је све та. Мо је пи та ње 
гла си: мо же ли се на свет по гле да ти из но ва, на свеж на чин? Про ве ри ти да ли су из ве-
сне ства ри ко је тре ти ра мо као очи те, уна пред за цр та не и за це мен ти ра не, за и ста та кве 
ка квим се чи не. Мо жда ће нам про ме на на чи на на ко ји раз ми шља мо о све ту омо гу-
ћи ти да де фи ни ше мо не ка кве но ве тра се. 

З. Крул: На при мер?

О. То кар чук: Мо же мо ли из но ва да ви ди мо свет као жи ви ор га ни зам, це ли ну ко јој 
при па да мо? Да ли је мо гу ће да на у чи мо по но во да по сма тра мо биљ ке, др ве ће, жи во-
ти ње, па чак и пред ме те као жи ва би ћа, то ли ко нам бли ска и срод на? Да ли је мо гу ће 
окре ну ти то дуг ме? Да ли би смо се осе ћа ли од го вор ни јим за то што ра ди мо, ка да 
би смо зна ли да су ова пти ца и ово др во не за ви сна жи ва би ћа ко ја има ју сво ја пра ва 
и до сто јан ство и уоп ште се мно го не раз ли ку ју од нас? Мо жда би тре ба ло от кри ти ту 
но ву ре ли ги ју ко ја би об у хва ти ла ово но во ис ку ство? Ако би смо се пре ма дру ги ма 
од но си ли као пре ма се би – ка ко би се про ме ни ло дру штво?

По сто ји јед на Ан дер се но ва бај ка о чај ни ку ко јем је от ки ну та руч ка и ко јем је остао 
са мо кљун. И ко ји, по вре ђе ног до сто јан ства и с осе ћа њем да је жи вот не пра ве дан, 
ди ску ту је са шо љи ца ма. Чи та ју ћи при чу о овом чај ни ку из истих сто па се с њим по и-
сто ве ћу је мо, про ши ру је мо гра ни це соп стве ног ега. Де ца на ата ви стич ки на чин на сле-
ђу ју део тог не ка да шњег ани ми стич ког од но са пре ма жи вом све ту. Због то га је тај свет 
при су тан у бај ка ма. И то не ста је тек у про це су обра зо ва ња, вас пи та ња. Би ло би сјај но 
кад би ове спо соб но сти по тра ја ле.

З. Крул: Али, да ли је мо гу ће та ко жи ве ти? Ако је све жи во и осе ћа, не мо жеш не ка
жње но на пра ви ти ни ко рак, да не ка же мо ба ци ти сме ће, на при мер. Све мо же да па ти 
као тај чај ник.

О. То кар чук: Та ко су дав но жи ве ли на ши пре ци. Али да би смо мо гли да пот чи ни мо 
свет, мо ра ли смо се одво ји ти од ње га и до де ли ти се би спе ци јал на пра ва. Па да, кул-
ту ра је ве ли ка кон струк ци ја из гра ђе на на од брам бе ним ме ха ни зми ма. Не кад је јед-
но став но би ло ма ње ства ри и љу ди су се за њих ве зи ва ли. По сто ја ли су мај сто ри ко ји 
су по пра вља ли лут ке, ства ри су се по пра вља ле, кр пи ле су се ча ра пе. Кон зу ме ри зам 
и ка пи та ли зам су нас ли ши ли то га убе ђу ју ћи нас да нам је по треб но све ви ше но вих 
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чај ни ка и џем пе ра. У на шој ствар но сти за и ста би смо по лу де ли кад би смо се ве зи ва ли 
за сва ки џем пер. С дру ге стра не по до зри во гле дам на кул ту ру ба ца ња и кад гле дам 
про грам на Нет флик су о спре ма њу за сно ва ном на ба ца њу, имам по ме ша на осе ћа ња. 
Пи там се о че му се за и ста ту ра ди? Мо жда чи сти мо да би смо сле де ћег тре на ку пи ли 
не што но во? 

Да нас сво је окру же ње де ли мо на објек те и су бјек те – на оно што је мр тво, па сив но 
и за ви сно и на оно што мо же ак тив но да де лу је, да ме ња и да по сма тра свет. Али може-
мо за ми сли ти да смо окру же ни са мо су бјек ти ма ко ји су ме ђу соб но по ве за ни мре жа-
ма од но са, ко ји без пре стан ка ути чу јед ни на дру ге. На ши нај ста ри ји пре ци су упра во 
та ко тре ти ра ли свет. Пред ме ти су има ли ду ше, сва ка до ли на је би ла не што жи во. За 
њих је цео свет био жив. Не дав но су на Но вом Зе лан ду и у Ин ди ји ре ке сте кле прав ни 
су бјек ти ви тет.

З. Крул: Мо гу има ти свог адво ка та?

О. То кар чук: Или свог бра ни о ца, оне има ју свој ин те рес о ко јем тре ба пре го ва ра-
ти с дру гим би ћи ма, људ ским, не људ ским. То је ле па иде ја. 

З. Крул: Уко ли ко же ли мо да ме ња мо свет у том прав цу, мо ра мо се фо ку си ра ти на 
на ред не ге не ра ци је.

О. То кар чук: Те шко је ус по ста ви ти но ве на став не стан дар де у све ту но вих тех но-
ло ги ја, дру штве них ме ди ја, флу ид них ка но на, не ком па ти бил но сти зна ња с но вим 
зах те ви ма. 

З. Крул: Да ли ова про ме на све та, огром ни пре о крет о ко јем го во риш, упра во по чи ње?

О. То кар чук: Чи ни ми се да по чи ње. Умет ни ци има ју не ко ше сто, сед мо чу ло и 
пред о се ћа ју оно што до ла зи. Чак ни кад са ми ни су у ста њу да то до кра ја вер ба ли зу ју. 
У окви ру пла ни ра них де ба та пред ви ђе на је јед на о нај но ви јој на уч ној фан та сти ци. 
Тре нут но се мно го то га де ша ва у том жан ру. Увек ме је фа сци ни рао, на ро чи то кад сам 
би ла мла да и глад на ве ли ких ви зи ја. То ком про те кле две де це ни је не ка ко је гур нут у 
ни ше, а сад се – ре кла бих – три јум фал но вра ћа. Мо жда због то га што за њим ра ди је 
по се же мо у тре ну ци ма пу ним стра ха од бу дућ но сти, кад осе ћа мо опа сност и не из ве-
сност. Уко ли ко се ово ис пра ти, мо же се ви де ти у ка квој је ко ре ла ци ји с на уч ним от кри-
ћи ма и по ли тич ком си ту а ци јом. Да нас се на уч на фан та сти ка вра ћа, ви ди се то го лим 
оком на Нет флик су. Скан ди нав ски кри мић не мо же ви ше да под не се тај те рет ствар-
но сти ко ји нам је пао на пле ћа. Наш иден ти тет пу ца по ша во ви ма. 

Би ће та ко ђе је дан де бат ни па нел о то ме ка ко се ме ња ре ли ги о зност. Упр кос увре-
же ном уве ре њу о фун да мен та ли за ци ји ре ли ги је, имам осе ћај да ће се ре ли ги о зност 
све ви ше по ме ра ти у при ват ну сфе ру, по вла чи ће се с јав них ме ста и од у ста ја ти од 
ам би ци је да скло пи са вез с вла шћу. Мо гу ће је да ће ре ли ги о зност уоп ште по ста ти 
ствар ин ти ме, би ти прак ти ко ва на у до му, а не у за јед ни ци. Не из по тре бе да се не што 
са кри је, већ пре из по тре бе да се с бо жан ством оп шти што је мо гу ће бли же, без по сре-
до ва ња. Ре ли ги ја ће се по ву ћи из јав не сфе ре, а ре ли гиј ске ин сти ту ци је ће из гу би ти 
раз лог свог по сто ја ња.
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З. Крул: Са мо тре ба пр во про на ћи на чин да се спре че ин три ге оних ко ји же ле да се 
на у штрб тих ин сти ту ци ја одр же на вла сти. 

О. То кар чук: Баш та ко, ка то лич ка цр ква у Пољ ској са ма се би пу ца у но гу. Сву да на 
све ту ре ли гиј ске ин сти ту ци је су та ко ђе са мо ве ли ки би знис. Тре ба, ме ђу тим, има ти 
на уму да су и ве ли ки по сло ви про па ли. На рав но, не ће се то до го ди ти за јед ну де це-
ни ју, али тај тренд је већ очи гле дан. 

З. Крул: Да ли ће се пре ла зак на ва нин сти ту ци о нал не ре ли ги је ве зи ва ти за сла вље
ње пред ме та и ме ста?

О. То кар чук: Не ће ну жно. Иа ко је мо гу ће да то ви ђе ње све та као из но ва жи вог пред-
ста вља по вра так нај ста ри јим је ван ђе љи ма или бу ди зму. Сва ка ре ли ги ја има раз ли чи те 
ва ри јан те. Ве ћи део хри шћан ства по стао је па три јар хал на ре ли ги ја на си ља и ре ли ги ја 
мо ћи, али то што је пре две хи ља де го ди на го во рио Христ би ла је пот пу но дру га чи ја 
вер зи ја од овог што је она да нас. Ге не рал но, мо но те и стич ке ре ли ги је чи не ми се ана-
хро не, укла па ју се у свет за сно ван на хи је рар хи ји, на јед ном вла да ру, на кла сном дру штву. 
Де мо кра ти ја ни ка да ни је би ла на истом пу ту с мо но те и змом. Ин ди ја, нај ве ћа свет ска 
де мо кра ти ја је по ли те и стич ка. Син кре тич ки по ли те и зам је мно го мо дер ни је ре ше ње, 
отво ре но за ра зно ли кост, при ла го дљи ви је, у скла ду је са људ ским по тре ба ма.

З. Крул: А не бо јиш се да то пред о се ћа ње пре о кре та мо же би ти са мо илу зи ја? Сва
кој ге не ра ци ји се увек чи ни да жи ви у вре ме ну ин те ре сант ни јем од оста лих. Мо жда се 
свет не пре ста но ла га но ме ња?

О. То кар чук: Не, ми слим да ни си у пра ву. Уко ли ко упо ре диш мој жи вот са жи во том 
јед не Зо фје, ре ци мо из 1427. го ди не број сти му лан са ко је је та Зо фја об ра ђи ва ла то ком 
свог жи во та од го ва ра ма ње-ви ше јед ном твом пу то ва њу ко ли ма с јед ног на дру ги крај 
Вар ша ве. Твој мо зак мо ра да се но си са свим тим. Ис ку ство мо је ге не ра ци је, ро ђе не 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, већ по ка зу је тем по ових про ме на. Кад сам се ро ди ла, 
те ле фо ни са број ча ни ци ма би ли су у сва ком де се том до му, ма ло ко је имао ау то, је ла 
се хра на из ра ди ју са од сто ки ло ме та ра, не ви ше. Мо жда си два пу та го ди шње о пра-
зни ци ма до би јао по мо ран џе. Ни је би ло те ле ви зо ра, са мо ра дио. Да нас чи та ве да не 
про во ди мо оку па ни све тло шћу екра на. Дру га чи је из гле да со ци ја ли за ци ја де це, дру-
га чи је функ ци о ни шу шко ле. Се ћам се де це ко ја су уми ра ла од деч је па ра ли зе. Да нас 
се успе шно ле чи рак. Али то пла ћа мо но вим бо ле сти ма, пси хом и стре сом – ни јед на 
ге не ра ци ја у исто ри ји ни је пре тр пе ла то ли ко бр зе про ме не. Ово је ре во лу ци ја. 

З. Крул: Те ма но вих тех но ло ги ја ве зу је се уз шум у ме диј ској ко му ни ка ци ји. Не дав но 
се у ме ди ји ма по ја ви ла вест да су на уч ни ци из Гдањ ска из у ме ли би о ра згра ди ви при бор 
за је ло. И сви су би ли ти ме оду ше вље ни.

О. То кар чук: И ја сам лај ко ва ла.

З. Крул: Ста ни слав Лу бјењ ски, пи сац и ак ти ви ста ко ји у Дво не дељ ни ку1 во ди ру
бри ку „Сме ће бро ја“ то ап со лут но по ри че. Твр ди да то уоп ште ни је ни ка кав но ви 

1 Dwutygod nik – ин тер нет ча со пис по све ћен кул ту ри. (Прим. прев.)
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ма те ри јал, а уз то и да ће у Европ ској уни ји за две го ди не при бор за је ло за јед но крат ну 
упо тре бу би ти за бра њен, па из ми шља ње ње го ве но ве вер зи је гу би сми сао. Ка ко мо же мо 
озбиљ но раз го ва ра ти о кли мат ским пи та њи ма кад за пи ње ко му ни ка ци ја на основ ном 
ни воу?

О. То кар чук: Ни сам иму на на ла жне ве сти, при па дам ге не ра ци ји ко јој је би ло ла ко 
да раз ли ку је исти ну од ла жи. Уме ли смо да жи ви мо у про па ган ди, али у ин фор ма тив ном 
ме те жу то већ не зна мо. Че сто се при мам на раз не ства ри и син ме спу шта на зе мљу. 
Же ле ла бих да се на Апо стро фу раз го ва ра ви ше о иде ја ма, а ма ње о чи ње ни ца ма. То 
је књи жев ни фе сти вал, па су у фо ку су ма шта и при ча, чак и она нај ек сцен трич ни ја. 
Ве о ма бих во ле ла кад би па не ли сти до зво ли ли се би да бу ду екс цен трич ни и хра бри. 
По не кад не ка нај чуд ни ја иде ја на кон мно го го ди на по ста је очи глед на. 

Жи ви мо у ци ви ли за ци ји ин фор ма тив ног ме те жа ко ји чи ни да се ве сти раз ли чи те 
те жи не из јед на че по зна ча ју. Ин фор ма ци ја о кра љев ској труд но ћи има исту те жи ну 
као вест о чо ве ку осу ђе ном на смрт због от по ра фун да мен тал ној мо ћи. У ова квој каши 
љу ди ин стик тив но тра же не ка кве упо ри шне тач ке и основ не хи је рар хи је, оту да их 
при вла чи дав ни хи је рар хиј ски по ре дак, у ко јем је, оно што је ва жно, као и оно што 
ни је, би ло сер ви ра но на та њи ру. Све ште ник. Имам. Краљ. По ли ти чар. До бра илу стра-
ци ја је дво го ди шњи „марш до исти не“ о Смо лен ској ка та стро фи Ја ро сла ва Ка чињ ског. 
У сва ком обра ћа њу, уве ра вао нас је да иде мо до исти не, већ сти же мо до ње, за трен, 
за ми ну ту, исти на са мо што ни је. И шта? Ис по ста ви ло се да се марш ус пут осуо, а циљ 
про пао, ис по ста ви ло се да је та „исти на“ не што мут но, не из ре че но, бор ци за исти ну 
ни шта ни су об ја сни ли, али ни су ни шта ни по ре кли. 

Тре ба се за пи та ти да ли у све ту у ком се ла ко при сту па огром ним ба за ма по да та ка 
има сми сла да де ца сти чу кон крет на зна ња на не ку те му. Зар обра зо ва ње не би тре-
ба ло да во ди – што је ба нал но – до ма ту ре као ис пи та на ком се те сти ра отво ре ност 
ума, спо соб ност да се ана ли зи ра ју чи ње ни це, али и син те ти зу ју раз не кон тра дик тор не 
но во сти? До пре по зна ва ња по у зда них ба за по да та ка? До спо соб но сти ло гич ког, на уч ног 
ми шље ња? Основ ни кон цепт тог но вог обра зо ва ња је сте сна ла же ње и ког ни тив на 
ди со нан ца као фе но мен ко ји нас уз не ми ру је, на ко ји мо ра мо би ти от пор ни, ба ра та ју-
ћи мо рем опреч них ин фор ма ци ја. На то ме да нас по чи ва ин те лек ту ал на зре лост.

З. Крул: Обра зо ва ње је јед но, али шта да ра ди мо с на шим ов де и сад? Же ли мо озбиљ но 
да ми сли мо о вре ме ни ма пре ло ма, а исто вре ме но не раз ли ку је мо исти ни те од ла жних 
ин фор ма ци ја.

О. То кар чук: Пи там се ни је ли нам упра во у та квим си ту а ци ја ма по треб на др жа ва. 
Што је ствар ност ха о тич ни ја, то би ви ше тре ба ло да по ста не мо по кло ни ци др жав но сти 
и ве ру је мо да др жа ва ни је не ка кав су бјект ко ји нас би је и при мо ра ва да пла ћа мо по-
рез, већ си стем ска за шти та нас као по је ди на ца и нас као дру штва. Ве ру јем да је мо гу-
ће ус по ста ви ти та кве ме ха ни зме ко ји ће нас, на при мер, шти ти ти од го во ра мр жње, 
али и од ла жних ве сти. 

Имам та ко ђе про бле ма с опреч ним ин фо р ма ци ја ма. На при мер, пи та ње се гре га-
ци је сме ћа. Че сто хва там се бе да сам ра ди ла не што с до бром на ме ром, а по том се 
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ис по ста вља да сам ра ди ла не што бе сми сле но. На при мер, код ме не у ку ћи се увек 
во дио рат око то га да ли тре ба пра ти ча ше од ки се лог мле ка или не.

З. Крул: И? Пра ти или не пра ти?

О. То кар чук: Још увек не знам. Али ин стинк тив но осе ћам да не тре ба ра си па ти 
во ду – тре ба их што бо ље оли за ти и ба ци ти их та кве ка кве су. 

З. Крул: Мо жда тај пре о крет у све сти о ком го во риш мо ра ју спро ве сти же не? Кад 
је Ју ли ја Фје дор чук 2018. го ди не при ма ла На гра ду „Ви сла ва Шим бор ска“, ни је се за хва ли ла 
не ко ли ци ни бли ских љу ди, ка ко се то обич но чи ни, већ це лом све ту ко ји је окру жу је, који 
јој је по ма гао да бу де у тим при ча ма, ко ји јој је по мо гао да те сти хо ве из ву че из зе мље, 
ко ји с њом ства ра ту по е зи ју. То је ве о ма бли ско ви зи ји све та као за јед ни це љу ди, жи
во ти ња, биљ ки и ства ри. И, ка ко се чи ни, баш сна жно ве за но за овај жен ски еле мент.

О. То кар чук: По вра так жен ско сти пред ста вља сна жни је при су ство оно га што се 
за њу ве зи ва ло ве ко ви ма – же на ма је свој стве на по ве за ност с при ро дом, бри га о сла-
би ји ма, од нос пре ма жи во ти ња ма, оне ува жа ва ју дру ге, ру ко во де се ин ту и ци јом и 
емо ци јом, по мир љи ве су, усред сре ђе не, све сне те ла и те ле сно сти... Све те ка те го ри је 
би ле су не ка ко по ти ски ва не у дру ги план, сма тра не ма ње вред ним. Сад се три јум фал-
но вра ћа ју. У том сми слу жен стве ност се мо же де фи ни са ти као не што што је би ло 
ис ти сну то, а сад до ла зи на сво је ме сто. Ово би би ла крај ње ан ти ди скри ми на тор на и 
пра вед на де фи ни ци ја. Му шкар ци се по ла ко отва ра ју за то и обо жа вам све те мом ке 
ко ји зна ју да по ка жу сво ју жен ску стра ну. По вра так же на сна жно се ви ди у поп кул ту-
ри. Мој идол је Квел крист Фал ко нер, ју на ки ња се ри ја ла Ди ги тал ни угље ник, црн ки ња, 
му дра же на, ре во лу ци о нар ка и фи ло зоф ки ња, учи те љи ца бо ри лач ких ве шти на.

З. Крул: Ка ква је уло га умет но сти и књи жев но сти у овом пре лом ном тре нут ку? Да 
ли се ту ра ди о мо гућ но сти ба вље ња фу ту ро ло ги јом, спо соб но шћу да се за ми сли не што 
што не по сто ји сад и ов де?

О. То кар чук: Ли те ра ту ра је са ма по се би та јан стве на – на чин на ко ји на ста је, енер-
ги ја ко ју еми ту је, на чин на ко ји је до жи вља ва мо. Че сто бо ље пам ти мо књи жев не лико-
ве не го пра ве љу де. На при мер Во кул ски2 – то је пра ва прав ца та осо ба. За пра во ма ње 
зна мо о чо ве ку ко ји га је из ми слио, о Пру су. Вир ту ел на ствар ност уоп ште се ни је јави ла 
с ра чу на ри ма. Чо век је од у век ства рао па ра лел не све то ве ко ји су ути ца ли на ствар-
ност, на „дру га чи је ствар не“ уни вер зу ме. Раз ми шља ла сам о то ме слу ша ју ћи не дав но 
го вор јед ног по ли ти ча ра ко ји је пре но шен на свим мо гу ћим ка на ли ма. Ми слиш ли да 
ће за сто го ди на не ко пам ти ти тај го вор и тог по ли ти ча ра? Мо жда баш сад, ту, у тим 
бло ко ви ма, на ста је ро ман или филм ски сце на рио ко ји ће се пам ти ти и ево ци ра ти за 
сто го ди на? Ју нак или ју на ки ња тог тек ста жи ве ће и да ље. Умет ност је чуд но пре ла зно 
ста ње из ме ђу ствар но сти и ма ште, има огро ман по тен ци јал да опи ше ствар ност, а исто-
вре ме но ни је до кра ја ре а ли стич на, не у сва ко днев ном, но вин ском сми слу. Умет ност 
та ко ђе пред ста вља нај суп тил ни ји на чин ко му ни ка ци је. Ко ли ко би смо са мо тре ба ло 

2 Глав ни ју нак ро ма на Лут ка Бо ле сла ва Пру са. (Прим. прев.)
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да при ча мо да би смо пре не ли оно што ста је у је дан филм? Мо жда ће зр на ко ја сад 
по се је мо про кли ја ти по сле де се так го ди на, мо жда ће ути ца ти на то ка ко ће ти љу ди 
ко ји су гле да ли филм вас пи та ва ти сво ју де цу, мо жда и про ме не сно ве тих љу ди. Овај 
про цес је мо ћан, не ве ро ват но суп ти лан и пре фи њен.

Ни је слу чај но што вла сто др шци осе ћа ју ре спект пре ма умет ни ци ма. С јед не стра-
не, не раз у ме ју их пре те ра но. Че сто их сма тра ју иди о ти ма, екс цен трич ним за вод ни-
ци ма, али су с дру ге стра не ве о ма све сни њи хо ве мо ћи. За то ми ни стар кул ту ре тро ши 
то ли ко вре ме на не би ли над њи ма не ка ко за го спо да рио. Слу ти да су му прет ња. Да 
је моћ јед ног умет ни ка ко ји мо же да га исме је и по ни зи огром на. 

З. Крул: Да ли то зна чи да је ту реч о суп тил но сти је зи ка? О раз ми шља њу о све ту 
ко ји се кри је иза го ми ле ре чи ко ји ма се сва ко днев но слу жи мо? Пи шеш о по тре би да се 
ство ри но ви је зик за но во вре ме?

О. То кар чук: Да, нео п ход не су но ве ме та фо ре, но ве ре чи. По ли ти ка та ко ђе уни-
шта ва је зик. Она узи ма не ку реч ко ја јој је по треб на, до да је јој дру го зна че ње и сви 
по чи њу да је по на вља ју. На при мер, из ли за ла је реч „на ра ци ја“ ко ју смо ко ри сти ли 
при ли ком раз го во ра о књи га ма, о кул ту ри. Из ву кла је нео че ки ва но из наф та ли на реч 
„на ци ја“. До пре не ко ли ко го ди на ни сам ве ро ва ла да ће се ова реч при ми ти. Да нас је 
ушла у раз го вор ни је зик и че сто се њом кле пе ће као че гр таљ ком. Чак и нај ве ћи ле-
ви ча ри на ми тин зи ма већ уз ви ку ју „По ља ки ње и По ља ци“. У опа сно сти је та ко ђе реч 
„за јед ни ца“. Не ке ре чи не до ста ју. Ка ко за пра во на зва ти за јед ни цу љу ди ко ји ста ну ју у 
истом про сто ру, има ју исте ин те ре се, за јед но ра де, али их не по др жа ва ни ка ква ин-
сти ту ци ја, не што слич но дав на шњем зна че њу ре чи жу па? У пољ ском је зи ку по сто ји 
ле па ста ра реч за то – опо ле. Ште та што се град зо ве Опо ле и што је одав но по тро шио 
сил ну енер ги ју ко ју та реч по се ду је. Тре ба ју нам та ко ђе но ве ме та фо ре. У XX ве ку реч 
„ду ша“ по ста ла је из ли шна, нео па же но и не ка жње но се из гу би ла из на шег во ка бу ла ра, 
ола ко смо је про ћер да ли. Зар да уме сто „ду ша“ ка же мо „ум“ или „пси ха“? Па она је ви ше 
од ре ли ги о зног пој ма. И за пра во, због че га би смо се пла ши ли те ре чи кад јој мо же мо 
да ти но во зна че ње? Ова реч нам је не ве ро ват но по треб на јер по ка зу је пси хо фи зич ку 
це ло ви тост чо ве ка. Из у зет но нам је по тре бан раз го вор о овим но вим ме та фо ра ма, 
ва ља ло би отво ри ти ди ја лог о то ме ка кви су нам но ви из ра зи по треб ни.

З. Крул: До го ди ло се да је че стом упо тре бом из ра у бо ван чак и из раз „го вор мр жње“. 
У об ли ко ва њу овог реч ни ка пре лом ног до ба тре ба ло би се осло ни ти на књи жев ност 
као ре по зи то ри јум кон ти ну и ра них је зич ких про ме на.

О. То кар чук: Да, али не во ља је у то ме што се свет бр зо ме ња. Док на пи шеш и обја-
виш књи гу од де вет сто стра ни ца и док она до ђе до свих, не ке ре чи и пој мо ви из ње ће 
већ не ста ти. Ли те ра ту ра спо ро функ ци о ни ше, ни је баш по год на за крат ко роч не ак ци је.

З. Крул: Мо жда је за то по е зи ја бо ља је зич ка ла бо ра то ри ја?

О. То кар чук: Мо жда. Ча со пи си би мо ра ли има ти та кве лин гви стич ке кут ке, ме ста 
на ко ји ма ће се од ви ја ти стал не рас пра ве о је зи ку. А као до да так ра дио еми си је ко је 
ће се ба ви ти ре чи ма. 
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З. Крул: Да нас ди рект но го во риш о пре лом ном до бу, али тај осе ћај да је „дру ги свет 
мо гућ“, про жи ма тво је пи са ње де це ни ја ма. 

О. То кар чук: На све ту по сто ји не ко ли ко те ма ко је оста вља ју на ме не ути сак од ма-
ле на. Спр жи ле су не ки си нап тич ки тракт на мо јим мо жда ним ка на ли ма и од та да ме 
пра те. Упор но им се вра ћам. По ре дак – ха ос. По крет – ми ро ва ње. Мо гућ ност спо зна-
је. Ви ше стру ке тач ке гле ди шта. Прав да. Мо рал ни за ко ни. Смрт – вас кр се ње. Тре ба 
искре но при зна ти да су ово те ме вре ме на у ко јем жи вим. Го во рим о ства ри ма на ко је 
дру ги не сти жу да се фо ку си ра ју.

З. Крул: Хте ла сам још да те пи там и о про це су тво је ин ту и тив не спо зна је ових 
исти на.

О. То кар чук: Нај јед но став ни ји ре цепт за до бро пи са ње тра жи од оног ко то чи ни 
да очи глед ну исти ну по ста ви на пулт, по сма тра је и опи ше с нео бич них та ча ка гле ди-
шта. Из то га се ра ђа књи жев ност. Ово је ве о ма јед но ста ван ре цепт за ко ји је по треб на 
ма шта и ма ло од ва жно сти.

З. Крул: И ве шти на ко ри шће ња је зи ка.

О. То кар чук: То се, по мом ми шље њу, мо же на у чи ти. 

З. Крул: Да кле, ис по ста вља се да је за да так ко ји нам пред сто ји иден ти чан оном 
ко ји оба вља књи жев ност: под ри ва ње ствар но сти. 

О. То кар чук: Кад ти се не што чи ни то ли ко очи глед ним да пре ста јеш о то ме да 
раз ми шљаш, то је знак да те је већ ухва тио ви рус и да је твој ум бо ле стан. Књи жев ност 
под ри ва ону ствар ност и го во ри о оно ме што не уме мо да име ну је мо, оно че га ни смо 
би ли све сни. А кад се по ја ве ре чи, ме ња се не што и у са мој ствар но сти. На тај на чин 
књи жев ност не пре ста но ме ња свет. Сти же мо до за кључ ка да је у све му то ме по треб на 
пре све га ма шта, та кав све оп шти дар ко ји сва ком де те ту на ро ђе њу да ру је ви ла.

Из вор ник: Ol ga To kar czuk, „Bi o de gr do wal ne sztuć ce? Też laj ko wałam“, у: Pi smo. Ma gazyn Opi nii. 
29. 4. 2019. (ma gazynpi smo.pl)

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


