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КОМ ПИ ЛА ЦИ ЈА СПЕ КУ ЛА ТИВ НЕ ФИК ЦИ ЈЕ
(Ол га То кар чук: Би зар не при че, пре ве ла са пољ ског Ми ли ца Мар кић, Слу жбе ни 

гла сник, Бе о град, 2020)

Ка ко ће је дан чо век раз ре ши ти ми сте ри ју при ви ђе ња ко је га про га ња од де тињ-
ства и шта от кри ва шкот ски бо та ни чар сре ди ном 17. ве ка у мо чва ра ма Пољ ске? Мо гу 
ли се по мо ћу мо шти ју кло ни ра ти хри шћан ски све ци и ка ко ће из гле да ти фу ту ри стич-
ке по ро ди це ан дро и да? Пољ ска но бе лов ка Ол га То кар чук ну ди чи та о ци ма од го во ре 
на ова и још не ка пи та ња у де сет при ча спе ку ла тив не фик ци је ко је су ску пље не у 
збир ци Би зар не при че. Од го во ри ко је ау тор ка пред ла же ви ше знач ни су, по пра ви лу 
по но во упу ћу ју на по ста вље на пи та ња и оста ју отво ре ни за зна чењ ска и сим бо лич ка 
до пи си ва ња од стра не чи та о ца.

При по вет ке Би зар них при ча ра зно род не су по те ма ма, мо ти ви ма, при по ве дач ким 
тех ни ка ма и про стор но-вре мен ским ко ор ди на та ма, а по ве за не су жан ром фан та сти-
ке, ко ји је су ге ри сан и на сло вом књи ге. У књи зи су за сту пље ни раз ли чи ти под жан ро-
ви спе ку ла тив не фик ци је, од „бла жих“ фор ми, по пут ве ри зма очу ђе ног гро те ском, 
пре ко хо ро ра и исто риј ске фан та сти ке до жан ра на уч не фан та сти ке ко јем при па да ју 
чак че ти ри при по вет ке. Па ра док сал но, за јед нич ки име ни тељ при ча исто вре ме но је 
и на пу шта ње уско схва ће них жан ров ских кон вен ци ја, од но сно њи хо ва ре ин тер пре-
та ци ја. Овај по мак ау тор ка по сти же ни јан си ра ним при по ве да њем ко је се не ис цр пљу-
је у са оп шта ва њу рад ње, дво сми сле ним за вр ше ци ма, као и стал ним на по ром да при-
че „уни вер за ли зу је“, од но сно да их по ве же са мо рал ним и фи ло зоф ским ди ле ма ма. 
Ка да се ово ме до да ју алу зив ност и ми то ло шка, од но сно би блиј ска под ло га не ких 
при ча, Би зар не при че се мо гу чи та ти и као збир ка мејнстрим про зе, по пут стил ске 
ве жбе ис пи са не у жан ров ском кљу чу. Сва ка ко да не тре ба ни ин си сти ра ти на би нар-
ној опо зи ци ји жан ров ско/мејнстрим, јер је гра ни ца из ме ђу жан ров ске фан та сти ке и 
мејнстрим књи жев но сти одав но по ро зна у са вре ме ној ли те ра ту ри, а фан та сти ка је 
ио на ко знат но ши ри по јам од кон вен ци ја жан ра.

Већ у пр вој при чи „Пут ник“, ма ни фест ној ми ни ја ту ри ко ја са раз ло гом отва ра књи гу, 
Ол га То кар чук по ста вља про блем при ро де зла, ко ме ће се вра ћа ти и у не ким ка сни јим 
при ча ма. Ау тор ка те ма ти зу је јед но од нај ста ри јих и кључ них пи та ња у ве зи са злом: 
до ла зи ли оно спо ља, из оно стра ног или је, обр ну то, има нент но чо ве ку ко ји га ши ри 
у спо ља шњи свет сво јим де ли ма. Од го вор не мо же би ти ко на чан, већ на слу ћен, а про-
та го ни ста ће до жи ве ти про све тље ње от крив ши раз лог по сто ја ња утвар не си лу е те 
чо ве ка ко ја га ужа са ва де це ни ја ма, уз сле де ћу кон ста та ци ју: „Чо век ко га ви диш не 
по сто ји за то што ти ви диш ње га, не го за то што он те бе гле да.“ Та ко пут ник из на сло ва 
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при че ни је са мо онај ко ји сво ју ис по вест са оп шта ва то ком пу то ва ња ави о ном, већ и 
онај ко ји пре ла зи пут ка го то во пси хо а на ли тич кој спо зна ји о по ре клу свог стра ха.

По ред при ро де зла, ова при ча ис пи ту је и при су ство фан та стич ног у сва ко днев ном 
жи во ту љу ди. По то ме је бли ска при ча ма „Зим ни ца“, „Ша во ви“ и „Исти ни та при ча“ које 
би се мо гле ту ма чи ти и као ми ни-ци клус у окви ру књи ге јер спа да ју у „фан та сти ку 
сва ко дне ви це“, на тра гу Каф ке или још ви ше Бу ца ти ја. У све ту ки не ма то гра фи је мо гли 
би смо их за ми сли ти као епи зо де Зо не су мра ка. Оне ис ти чу да на ша гра ђан ска ру ти на 
по не кад ла ко мо же по ста ти ап сурд на, и да се на ши иден ти те ти та да от кри ва ју као 
пу ке фа са де. Нат при род ни еле мен ти у овим при ча ма су огра ни че ни и дис крет ни, 
упо тре бље ни ин тер но, за про та го ни сте ко ји су њи ма ста вље ни пред иза зов. 

Пр ва при ча у по ме ну том ми ни-ци клу су, „Зим ни ца“, го во ри о тен ден ци о зно не и ме-
но ва ном сре до веч ном му шкар цу ко ји на кон смр ти мај ке на ста вља да жи ви сам у 
њи хо вом ста ну. Не са мо ста лан, лењ и нео ства рен, он да не про во ди у ис пи ја њу пи ва 
и гле да њу утак ми ца. Он да нај пре у по дру му, па и на дру гим, све чуд ни јим ме сти ма у 
ста ну, про на ла зи те гле са ма ми ном тур ши јом ко ја ће му по слу жи ти као ме зе. Те гле 
нај пре са др же уку сну хра ну, па за тим по ква ре ну, да би на кра ју син у њи ма за ти цао 
уки се ље не не је сти ве пред ме те по пут пер тли или сун ђе ра. Те гле чи ји број ме та ста зи-
ра, а са др жај по ста је све гро теск ни ји, по ста ју не ка вр ста ци нич не и освет нич ке за о-
став шти не мај ке ко ја је то ком жи во та би ла не за до вољ на жи во том на след ни ка, а уз то 
до при но се би зар но сти из на сло ва збир ке.

„Зим ни ци“ је слич на при ча „Ша во ви“ ко ја при ка зу је удов ца озна че ног са мо ини-
ци ја лом Б. ко ме се де ша ва ју нео бја шњи ве ства ри ка да на кон смр ти же не оста не сам 
у ста ну. Про ме не у до жи вља ју ствар но сти на из глед су ба нал не, али та кве да бу де су-
штин ске сум ње у свет по јав но сти: ви ше не по сто је ча ра пе без уз ду жних ша во ва, све 
хе миј ске олов ке оста вља ју ис кљу чи во сме ђи траг, а по штан ске мар ке су окру гле, а не 
че твр та сте. Го спо дин Б. при ка зан је као чо век ко га је вре ме и ина че „пре га зи ло“: хо би 
му је сре ђи ва ње ста рих ТВ во ди ча, обро ци под гре ја на хра на из ке си це, а стан пре пун 
пра шња вог ин вен та ра. По ку шај да раз ја сни нео бич но сти и по твр ди сво је мен тал но 
здра вље у раз го во ру са ком ши ни цом по ка зу је се као не у спе шан. Све ове би зар но сти 
сти жу у жи вот ју на ка по пут по ру ка у чи ји сми сао ни је у ста њу да про ник не, а са ко ји-
ма не мо же да се по ми ри. Да ли оне ука зу ју на гу би так ра зу ма услед уса мље но сти или 
су мо гу ћа ис кли зну ћа за гроб ног све та у ко јем свест ју на ка бо ра ви и на кон ње го ве 
смр ти, пи та ња су на ко ја ће чи та о ци из на ла зи ти сво је од го во ре.

Тра ди ци ју књи жев но сти ко ја у са ти рич ном ма ни ру те ма ти зу је углед ног гра ђа ни на 
ко ји ни зом не срећ них окол но сти за вр ша ва у оча ју, на ста вља „Исти ни та при ча“. Њен 
ју нак је про фе сор ко ји го сту је на на уч ној кон фе рен ци ји у ино стран ству, и на кон ужи-
ва ња у сло бод ном по по дне ву у под зем ном про ла зу ви ди по вре ђе ну бес кућ ни цу ко јој 
ни ко сем ње га не же ли да по мог не. По ку шај да јој по мог не за вр ша ва се де ба клом, 
по што ће по ли ци ја по ми сли ти да је он кри вац, на кон че га ће про фе сор по бе ћи. Је дан 
не спо ра зум, гу би так нов ча ни ка и ци пе ле и ко шу ља на то пље на кр вљу бес кућ ни це, 
пре тво ри ће про фе со ра у из бе зу мље ну кре а ту ру ко ја не у спе шно по ку ша ва да се вра-
ти у хо тел, на кон че га га го лог и мо крог из вла че из обли жње фон та не. Сим бо лич ки 
по тен ци јал при по вет ке кри је се у чи ње ни ци да се ни шта од ово га не би до го ди ло да 
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про фе сор ни је од ло жио по вра так у хо тел, због шет ње и пи ћа у ба шти ка феа, и да није 
по ку шао да по мог не по вре ђе ној же ни. Ужи ва ње у до ко ли ци и со ли дар ност су да кле 
раз ло зи за ка зну суд би не, упра во оне осо би не ко је су по мо гле чо ве ку да ево лу и ра и 
ство ри кул ту ру.

У све три при че ко је те ма ти зу ју „фан та сти ку сва ко дне ви це“ Ол га То кар чук ин си-
сти ра на иро ни ји пре ма ју на ци ма, тим не и ме но ва ним „обич ним љу ди ма“. Ис кли зну ће 
у њи хо вој ствар но сти су ге ри ше не са мо да ни су за шти ће ни у ано ним но сти и са мо ћи, 
већ да их упра во због то га оче ку је би зар ни рас плет.

Дру ги мо гу ћи те мат ски ци клус Би зар них при ча мо гле би би ти при по вет ке ко је се 
свр ста ва ју у жа нр на уч не фан та сти ке, а од њих су мо жда нај ин те ре сант ни је оне са 
би блиј ским и ми то ло шким ре фе рен ца ма, „Тран сфу ги јум“ и „Го ра свих све тих“.

„Тран сфу ги јум“ је фу ту ри стич ка уто пи ја ко ја спа ја те ме еу та на зи је и ре ин кар на ци-
је. При по вет ка пра ти не и ме но ва ну же ну ко ја ор га ни зу је по след њи ис пра ћај сво је 
по лу се стре Ре на те у па ра лел ни свет, уз трај ни гу би так ово зе маљ ског по сто ја ња. „Пре-
ла зак“, од но сно тран сфу га ци ју ко ја се окон ча ва пло вид бом са јед не на дру гу оба лу 
је зе ра, ор га ни зу је хај тек кор по ра ци ја Тран сфу ги јум у бес пре кор ном при хват ном цен-
тру ко ји оп слу жу ју ан дро ги на ху ма но ид на би ћа. И ако нас „Ша во ви“ или „Исти ни та 
при ча“ асо ци ра ју на Зо ну су мра ка, ов де се су сре ће мо са на ра ти вом ко ји би ла ко мо гао 
би ти пре ра ђен у сце на рио епи зо де се ри је Black Mir ror. С об зи ром на то да је тран сфу-
га ци ја до бро вољ на и, за раз ли ку од да на шње еу та на зи је, не мо ра има ти би ло ка кве 
ме ди цин ске пред у сло ве, ју на ки ња пре и спи ту је Ре на тин жи вот, ка ко би от кри ла раз-
ло ге се стри не од лу ке. За вр шном чи ну пре ла ска при су ству је и оста так по ро ди це ме ђу 
ко јом има оних ко ји чи тав чин не мо гу схва ти ти дру га чи је не го као са мо у би ство, док 
кор по ра ци ја про цес об ја шња ва као „пре ва зи ла же ње ја за из ме ђу чо ве ка и све та“, све та 
ко ји је са мо „по ток сна га и од но са ко ји на ди ру јед ни на дру ге“. Ка да се пре нос за вр ши, 
на дру гој оба ли по ја ви ће се фи гу ра ву ка, што ће на кнад но об ја сни ти је дан де таљ из 
про шло сти од но са две се стре, и су ге ри са ти раз ло ге за Ре на ти ну од лу ку. При по вет ка 
сво јим иде ја ма о уто пиј ском је дин ству са при ро дом за го ва ра new age ми сти фи ка ци је 
ко ји ма је ау тор ка скло на и у дру гим књи га ма. Мо тив је зе ра по ко ме ка дру гој, љу ди ма 
не до ступ ној стра ни, пло ви сплав, асо ци ра на мит о спла ва ру Ха ро ну ко ји ду ше умр лих 
пре во зи у Хад пре ко Стик са и Ахе ро на. Ол га То кар чук у овој при чи ве ли ки зна чај при-
да је и Ови ди је вим Ме та мор фо за ма ко је упра во те ма ти зу ју „пре ла зак би ћа у дру ге 
ен ти те те“ и чи ји се при ме рак на ла зи у сва кој со би Тран сфу гиј ма, по пут Све тог пи сма 
у хо те ли ма Аме ри ке. Ова квом ин тер тек сту ал но шћу ау тор ка ево ци ра ка ко ан тич ку 
та ко и би блиј ску ми то ло шку и ли те рар ну ли ни ју, сме шта ју ћи њи хо ве мо ти ве у свет 
бу дућ но сти и ви со ке тех но ло ги је. И ко ли ко год да су се свет и чо ве чан ство про ме ни-
ли, „пре ла зак на дру гу стра ну“ на кон смр ти оста је је дан од нај ин три гант ни јих мо ме-
на та људ ске спо зна је, али и еко ном ски уно сан по сао. Ипак, за раз ли ку од не ка да шњих 
по сред ни ка по пут Ха ро на, тај по сао пре у зи ма ју хај тек ком па ни је, у че му пре по зна је мо 
иро ни ју на ра чун са вре ме ног тр жи шта ко јим вла да круп ни ка пи тал.

Око те ме смр ти, од ла ска на „дру ги свет“ и од но са про шло сти и бу дућ но сти ор га ни-
зо ва на је и при ча „Го ра свих све тих“. У њој глав на ју на ки ња, пси хо ло шки ња ко ја уми ре 
од ра ка, до би ја до бро пла ћен хо но рар ни по сао ко ји је од во ди у пла ни не Швај цар ске. 
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Та мо ће за по тре бе та јан стве ног Ин сти ту та вр ши ти ис пи ти ва ња не ко ли ко усво је не 
де це, уз стрикт ну оба ве зу тај но сти. Ис пи ти ва ња се са сто је од ре во лу ци о нар ног те ста 
ко ји је ју на ки ња са ма па тен ти ра ла, обез бе див ши се би успе шну на уч ну ка ри је ру. Тај 
тест омо гу ћа ва да се са ве ли ком си гур но шћу пред ви ди бу ду ћи жи вот мла дих ис пи та-
ни ка. У бли зи ни Ин сти ту та на ла зи се жен ски са мо стан ко ји ју на ки ња по се ћу је, а од 
ча сне се стре ко ја њи ме ру ко во ди до би ће ин фор ма ци је о окол ним мо шти ма све та ца 
ко је ни су ни шта дру го до на су мич но ис ко па не ко сти из гроб ни ца ста рог Ри ма, а ко ји ма 
је Ка то лич ка цр ква на кнад но, у сред њем ве ку, при пи са ла све тост. У ка квој су ве зи 
бли зи на са мо ста на и Ин сти ту та, да ли је слу чај но ода бра на пси хо ло шки ња ко ја не ће 
још ду го жи ве ти и у ко ју свр ху ће се ко ри сти ти ре зул та ти те сто ва, от кри ће се на кра-
ју ове при че ко ја спа ја еле мен те ми сте ри је и на уч не фан та сти ке. При по вет ка у фо кус 
ста вља фи ло зоф ска пи та ња де тер ми ни са но сти људ ског жи во та и фал си фи ко ва ња 
исто ри је. Иро нич но, док пси хо те сто ви са си гур но шћу пред ви ђа ју ина че не из ве сну 
бу дућ ност, са ма про шлост ће по че ти да из ми че, и при ка за ће се као на ра тив моћ них, 
без упо ри шта у чи ње ни ца ма.

За раз ли ку од ве ћи не при ча у ко јој су ју на ци фик тив не лич но сти, ју нак при по вет-
ке „Зе ле на де ца, или нео бич на зби ва ња у Во ли њу, ко ја је опи сао Ви ли јам Деј вид сон, 
ме ди кус ње го вог кра љев ског ве ли чан ства Ја на Ка зи ми ра“ исто риј ска је лич ност, ле кар 
и бо та ни чар из Шкот ске ко ји је сре ди ном 17. ве ка био у слу жби пољ ског дво ра. То кар-
чу ко ва у овој при чи ко ри сти исто риј ску под ло гу ка ко би се до та кла ко ло ни јал не 
све сти и за зо ра љу ди За пад не Евро пе од „ег зо тич ног“ ис то ка кон ти нен та. У мо чва ра-
ма пољ ског кра љев ства Ви ли јам Деј вид сон и ње го ви до ма ћи ни про на ла зе дво је де це 
зе ле не бо је ко же ко ја су се из гу би ла, а ко ја жи ве у не кој вр сти па ган ске за јед ни це „иза 
мо чва ра“. Ме ђу тим, оно што Деј вид сон и ње гов по моћ ник Ри чи вол ски не уви ђа ју је сте 
да ова за јед ни ца ни је она од ко је тре ба за зи ра ти, већ ко јој тре ба те жи ти, као про гре-
сив ној уто пи ји. Ол га То кар чук ис под бај ко ви те ат мос фе ре при че ис пи су је и да нас 
ак ту ел не еко ло шке и по ли тич ке по ру ке ко је про па ги ра ју жи вот у са гла сју са при ро дом, 
ди рект ну де мо кра ти ју, ко лек ти ви зам и па ци фи зам. Та ко се иро ни ји под вр га ва иде ја 
о „ди вљим обо ди ма“ Евро пе иза ко јих је са мо јед но „Ве ли ко Ни шта“.

Во де ћи чи та о це кроз раз ли чи те жан ро ве спе ку ла тив не фик ци је и не ве ро ват не 
све то ве и си ту а ци је, као кроз ком пи ла ци ју, Ол га То кар чук у Би зар ним при ча ма ко ри сти 
фан та сти ку са мо ка ко би по ја ча ла ефек те на ше сва ко дне ви це. Иза зо ви са ко ји ма се 
су сре ћу ју на ци ових при ча до во де нас до бит них пи та ња: крх ко сти иден ти те та са вре-
ме ног чо ве ка, устрој ства све та као со ци јал ног кон струк та и од но са пре ма тех но ло ги ји 
ко ја ве ли ком бр зи ном ме ња наш до жи вљај ствар но сти. Иро нич ним од но сом пре ма 
сво јим ју на ци ма ау тор ка пре и спи ту је њи хо ву, али и на шу од го вор ност за свет у ко јем 
жи ви мо. Ол га То кар чук нам Би зар ним при ча ма по ру чу је да ако при хва ти мо овај свет 
као под ра зу ме ва ју ћи, а на ше ме сто у ње му као си гур но и ста тич но, ствар но сни про-
бле ми да на шњи це мо гу нам се већ су тра ја ви ти у ма ње ствар ном, ко шмар ном об ли ку. 
Не пре по зна је мо ли по чет ке овог про це са већ да нас?


