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У СЕН ЦИ ЗЛО КОБ НЕ ПЕ СНИ ЦЕ СА ТУР НА
(Ол га То кар чук: Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих, пре ве ла с пољ ског  

Ми ли ца Мар кић, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2014)

Раз го ва ра ју ћи са сво јом су сет ком књи жев ни цом, ју на ки ња књи ге Ву ци сво је ра ло 
по ко сти ма мр твих Ја њи на Ду шеј ко, не ка да шња гра ди тељ ка мо сто ва, а са да шња 
на став ни ца ен гле ског је зи ка и чу вар ка до мо ва у пољ ској Ви со рав ни, до ла зи до за ни-
мљи ве и при лич но тач не спо зна је о то ме да су осо бе вич не пе ру на осо бен на чин 
сум њи ве и опа сне. Њи ма, та ко ве штим у скри ва њу соп стве ног пра вог ли ца, те шко 
про ми чу чак и они нај сит ни ји де та љи у спо ља шњем из гле ду и ка рак те ру по је дин ца, 
кон крет ног до га ђа ја или дру штве не сре ди не: „Та осо ба ни је оно што је сте, не го око 
ко је не пре кид но гле да и то што ви ди пре тва ра у ре че ни це.“ Ова ква ју на ки њи на оп сер-
ва ци ја са свим се ла ко пре по зна је као ау то ре фе рен ци јал на – ау тор ка је, ин те ли гент ним 
и па жљи вим об ли ко ва њем сим бо лич ки бре ме ни тог ју на ки њи ног пси хо ло шког про фи-
ла до ка за ла по се до ва ње тог истог сми сла за про ниц љи во и де таљ но опа жа ње, та ко 
че сто при пи си ва ног ли те рар ним ства ра о ци ма. Уко ли ко се има у ви ду да је То кар чук 
по сво јој основ ној во ка ци ји пси хо лог, из во ри ње ног да ра за пси хо ло шка ни јан си ра ња 
по ста ју до дат но осве тље ни и у пот пу но сти ја сни. Упе ча тљи вост ју на ки њи ног уну тра-
шњег све та и ње ни ра ди кал ни, кат кад би зар ни по ступ ци не са мо да су по твр ђе ни 
ис црп ним опи си ма ње ног апарт ног ка рак те ра, скло ног ме лан хо ли ји, за чуд ним ми-
сли ма и уса мље нич ком жи во ту, не го су и осна же ни две ма зна чај ним сми са о ним ли-
ни ја ма ко је ра све тља ва ју ком плек сну мо ти ви са ност ни за уби ста ва што их је Ду шеј ко 
по чи ни ла. Та ко пр ва сми са о на ра ван, апо стро фи ра ју ћи еко ло шки им прег ни ра не ми-
сли, тво ри сво је вр сни трак тат о за шти ти при ро де и свих ње них ста нов ни ка, док дру га, 
из ра зи то кри тич ки ин то ни ра на ра ван де ма ски ра де ло ва ње струк ту ра мо ћи.

Схва та ју ћи при ро ду као то плу ду пљу ко ја да је скро ви ште и уљуљ ку је ње не ми сли, 
Ду шеј ко до бро вољ но при хва та по зи ци ју из гна ни ка од ме те жа град ске сре ди не и, по-
пут Ма то ге, ње ног при ја те ља и по тај ног обо жа ва о ца, као основ ни жи вот ни прин цип 
про кла му је упра во ко ег зи стен ци ју са при ро дом и не ис црп не мо гућ но сти сло бо де у 
са мо ћи. Ова кав жи вот у изо ло ва но сти и од су ству же ље за стал ним, че сто хи пер тро фи-
ра ним го во ром, ме ђу тим, ни је по ка за тељ ум не пра зни не или ста тич но сти; на про тив, 
ју на ки ња се од ли ку је нео бич ном ре флек сив ном раз бо ко ре но шћу, не рет ко вр ло би-
зар ном и ма ка бри стич ки обо је ном. Би ло да раз ми шља о сто па ли ма као де лу те ла што 
от кри ва људ ску на рав, би ло да чин обла че ња по кој ни ка из јед на ча ва, по па жљи во сти 
по кре та, са не жно шћу ка кву умр ли ве ро ват но за жи во та ни ка да ни је осе тио, или да у 
ек ста тич ном ста њу до нај сит ни јег де та ља ожи вља ва по тен ци јал ну сли ку уби ства вла сто-
др шца Ну тре ња ка, ње на ми сао је не сми ре на, ма шта зло чи нач ки жи ва. Спе ци фич но сти 
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ју на ки њи ног ка рак тер ног скло па до при но си и ње на па си ја пре ма астро ло ги ји, уве-
ре ност да је не бо ша блон људ ског жи во та, те да је до вољ но па жљи во по сма тра ти и 
за па жа ти ана ло ги је из ме ђу до га ђа ја на зе мљи и рас по ре да пла не та. Иде ја о мо гу ћем 
от кри ва њу да ту ма и при ро де смр ти на осно ву тран зит них аспе ка та Са тур на пре ма 
хај ле гу и де ша ва ња у осмој ку ћи че сто је пра ће на кон тем пли ра њем о смр ти у свим 
ње ним ре ал ним и сим бо лич ним об ли ци ма: фи зич ке те го бе ко је чи не да се ју на ки ња 
осе ћа као фан том, мрач на ко тлар ни ца из ње них сно ва као збор но ме сто мр твих, ми-
сао о умо ру, ис цр пље но сти ци ви ли за ци је и жи во ту као гроб ни ци и за тво ру, али и мо тив 
не вољ ног па да у ово зе маљ ски мрач ни и ха о тич ни свет о че му та ко ђе све до че у књи-
зи ево ци ра ни сти хо ви В. Блеј ка и Џ. Мо ри со на („Ri ders on the storm“). Са ма ју на ки ња 
сво је би ће не дво сми сле но ве зу је за ноћ но вре ме и хтон ски свет не са мо кроз став да 
би мо гла веч но да жи ви у су мра ку или кроз све до че ње о свом, чак и на фи зи о ло шким 
осно ва ма раз ви је ном ани мо зи те ту пре ма днев ном све тлу (по ре ме ћен ри там сна, ко жа 
осе тљи ва на сун це), не го и он да ка да сво је по сто ја ње екви ли бри ра са жи во том сле пих 
ми ше ва, од но сно, сво ју при ро ду им пли цит но раз ја шња ва но се ћи ко стим ву ка на ба лу 
гљи ва ра. У не ко ли ко на вра та, увек по во дом усмр ћи ва ња жи во ти ња и ин до лент ног 
ста ва над ле жних ор га на у по гле ду кри во ло ва и ло ва на чел но, ју на ки њу об у зи ма си ло-
ви ти, про све тљу ју ћи, го то во бо жан ски гнев што анек ти ра сва дру га осе ћа ња и, чи не ћи 
је ја сно ви дом, уво ди ред и уки да пре пре ке. Оту да ни ње но име ви ше ни је исто; она 
та да, ни ма ло слу чај но уко ли ко се има у ви ду ге сло No men est omen, се бе озна ча ва 
Ја ро сла вом, Ог њен ком, Ср ди бо јом. Бри жљи вим гра ђе њем ју на ки њи не ка рак тер не 
кон сти ту ци је, ин си сти ра њем на ње ном уса мље ни штву и спо ра дич ној нео се тљи во сти, 
на жи во сти и за чуд но сти ње не ма ште, оп се сив ној ми сли о смр ти, али и до ми на ци ји 
лу нар ног прин ци па и пер цеп ци ји соп стве не лич но сти као те ри о морф не, То кар чук је 
на из ван ре дан на чин у текст ути сну ла тра го ве ко је би то ком тра га ња за раз ре ше њем 
ми сте ри о зних уби ста ва чи та лач ки ум тре ба ло да сле ди. 

Раз ло зи по ја ве ју на ки њи ног гне ва, ње не не пре кид но буд не ми сли о смр ти, као и 
узро ци се ри је по чи ње них уби ста ва уско су по ве за ни упра во са еко ло шком сми са о ном 
ли ни јом ро ма на уте ме ље ном ка ко на че стим опи си ма кра јо ли ка, вре мен ских при ли ка 
и жи во тињ ских вр ста, та ко и на из ра зи том про ти вље њу ју на ки ње пер фид ним на ма-
мљи ва њи ма жи во ти ња у ло вач ке че ке ко је те ра ју на за пи та ност о људ ској та шти ни и 
став да је „па кле на за ми сао про по вед нич ко уз ви си ва ње тих пу шкар ни ца“. Мо ти ви за 
усмр ћи ва ње нај ре ле вант ни јих фи гу ра из јав ног жи во та Ви со рав ни за сни ва ју се на 
лич ним освет нич ким по ри ви ма – на чи ње ни ци да су ју на ки њи не две ку је уби је не то-
ком ло ва – али и на ко лек тив ним, и то не људ ским не го жи во тињ ским ва па ји ма за прав-
дом и од ма здом. Ду бо ка жа лост због ко ма да ња те ла угро же них би ћа, њи хо вог из не-
над ног, по ни же њем и стра хом на то пље ног су че ља ва ња са лов ци ма и смр ћу, као и 
ју на ки њи на уве ре ност у сре ћан по ло жај пла не та, на во ди ле су је и бо дри ле у на ме ри 
да, по пут Ноћ ног стрел ца из бај ке ко ји у та ми ло ви рђа ве љу де, спро во ди ка зну у име 
жи во тињ ских жр та ва. Јер, смрт сва ког ство ре ња у при ро ди, ср не, ве пра или нај сит ни јег 
ин сек та, оног скер лет ног пот кор ња ка чи је лар ве по ло же не у ста бла др ве ћа би ва ју 
уни ште не се чом шу ма, Ду шеј ко је опа жа ла као под јед на ко ва жну, по тре сну и по губ ну 
(„сва ка смрт до ко је је до шло не ком не прав дом за слу жу је не ко от кри ва ње. Чак и смрт 
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ин сек та. Смрт ко ју ни ко ни је при ме тио по ста је дво стру ки скан дал“). Ипак, ова ква ли-
те рар на ви зи ја све та им пли ци ра сплет пи та ња етич ке при ро де уте ме љен нај пре на 
про бле му иг но рант ског ста ва над ле жних слу жби и јав но сти пре ма фре квент ном, го то-
во нор ми ра ном уби ја њу жи во ти ња, на за пи та но сти да ли је нео п ход но уби ја ти ка ко 
би се ис пу ни ли зах те ви си то сти („Кад про ђе те по ред из ло га рад њи у ко ји ма ви се цр ве-
не по лут ке рас ко ма да ног те ла, да ли по ми сли те шта је то?“), а по том и на увек ак ту ел ној 
ди ле ми да ли је ис прав но и пло до твор но су прот ста ви ти се на си љу истим сред стви ма 
и, нај зад, на про бле ма ти ци рас кољ ни ко вљев ске про ве ни јен ци је о (не)оправ да но сти 
од стра њи ва ња оних ко ји на но се зло и ште ту дру штве ном окру же њу, од но сно, при ро ди.

Еко ло шки сми са о ни ни во де ла чвр сто је спле тен са сли ком со ци јал ног устрој ства 
па та ко, по ред там не, по ма ло абу лич не и ми шљу о смр ћу про же те ју на ки њи не пси хе, 
по ред бе сти јал них и под му клих ло вач ких ига ра над бес по моћ ним жи во ти ња ма чи ме 
се ини ци ра зло чи нач ки освет нич ки ла нац, књи га под јед на ко те ма ти зу је људ ску нео-
се тљи вост, рав но ду шност, гор дост и уоп ште, све цр те бли ске ме ди о кри тет ском мен-
тал ном са ста ву. На уда ру кри тич ког про ми шља ња под јед на ко су кон фор ми зам вла сто-
др жа ца, њи хо ве ка рак тер не из о па че но сти (сре бро љу бље, ко рум пи ра ност, коц ка ње 
и ам пли фи ци ра ни те ле сни по ри ви), али и хи по кри зи ја ка то лич ког све штен ства и спе-
ци фи чан ма нир „сво ја та ња све ти тељ ског жи во то пи са по сред ством ан ти те зе“, ка ко ју на-
ки ња озна ча ва ан ти фон ко ји на ста је у при ме ни ле ген де о све том Ху бер ту на ло вач ки 
жи вот. Јер, ка ко то да упра во овај све тац по ста је па трон ло ва ца ако је по зна то да се, 
на кон јед не ло вач ке епи зо де ка да је на гла ви је ле на угле дао рас пе тог Ису са, пре о бра-
тио и пре стао да ло ви? Има ју ћи у ви ду све на ве де не тек сту ал не по је ди но сти – ту роб ну 
ат мос фе ру, број не људ ске и жи во тињ ске смр ти, опи се дру штве них абе ра ци ја – сти че 
се ути сак да чи тав ли те рар ни свет сме штен ме ђу ко ри ца ма књи ге функ ци о ни ше као 
по при ште мрач них, пре те ћих си ла у ко јем су ве ре на пе сни ца Са тур на, те у тек сту та ко 
че сто по ми ња не пла не те и астро ло шког оте ло тво ре ња та ме и зло коб но сти, не пре-
кид но раз ве ја ва сва ко вр сна ис ку ше ња, не во ље и зло де ла.

Осла ња ју ћи се на јед но ста ван и ко му ни ка ти ван из раз, као и спо ра дич ну упо тре бу 
ре тро спек ци је и епи сто лар не фор ме, Ол га То кар чук ство ри ла је де ло ко је на вешт 
на чин укр шта фи ло зоф ске, етич ке и еко ло шке те ме утка не у ат мос фе ру уз бу дљи вог 
и на пе тог три ле ра. Цр та ми сте ри о зно сти има нент не ова квом ли те рар ном кон цеп ту 
под јед на ко се над ви ја и над по ку шај жан ров ског од ре ђе ња књи ге, на во де ћи чи та лач ки 
ум на за пи та ност да ли све про чи та но тре ба озна чи ти ро ма ном у пр вом ли цу или фик-
тив ним ме мо а ри ма. Прем да ју на ки ња оскуд но и вр ло дис крет но ука зу је на сво ју на ме ру 
да пи ше ме мо а ре, по ми њу ћи још са мо јед ном у тек сту и сам чин пи са ња (фор му ла „док 
ово пи шем...“), ова кви сиг на ли ипак су до вољ ни да рас плам са ју чи та лач ку има ги на ци ју 
и ини ци ра ју по ме ну ту не до у ми цу, при влач ну и ду бо ко ко ре спон дент ну ау тор ки ном 
ста ву, ка за ном кроз глас Ја њи не Ду шеј ко, о то ме да, нај зад, „све што мо же мо да по ми-
сли мо је сте не ка вр ста исти не“.




