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С ОБЕ СТРА НЕ СНА
(Дар ко Ту ше вља ко вић: Је гер мај стер, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2019)

По сто ји ви ше раз ло га за што фан та сти ка као жа нр у са вре ме ној срп ској књи жев-
но сти не бе ле жи ни во по пу лар но сти ко ји је од ли ку је у не ким дру гим на ци о нал ним 
књи жев но сти ма да нас. Са јед не стра не, фан та сти ка има мно штво пра ти ла ца, зна ча јан 
број фор мал них и не фор мал них удру же ња ко ја се ба ве ње ним чи та њем, ис тра жи ва-
њем и афир ми са њем, а при сут на је и у ака дем ским кру го ви ма по што се на на шим 
уни вер зи те ти ма овај жа нр про у ча ва на ин тен зи ван и про фе си о на лан на чин. Са дру ге 
стра не, фан та сти ка не ма ону на кло ност чи та лач ке пу бли ке ко ју има књи жев ност дру-
гих жан ров ских од ре ђе ња, и чи ни се да се у ве ли ком бро ју слу ча је ва она за др жа ва у 
окви ри ма огра ни че ног бро ја чи та ла ца. Ме ђу тим, по сто је ау то ри ко ји ру ше ба ри је ре 
жан ров ске књи жев но сти и ба ве се ати пич ном фор мом фан та сти ке, уво де ћи ње не 
раз ли чи те по јав не об ли ке у сво је про зне на ра ти ве или као је дан од ус пут них то ко ва, 
или пак као до ми нан тан еле мент ко ји ко мен та ри ше њи хо ву дру штве ну ствар ност на 
але го риј ско-асо ци ја ти ван на чин. Ме ђу та квим пи сци ма су, пре свих, Ото Ол тва њи, 
Го ран Скро бо ња и Дар ко Ту ше вља ко вић, чи ји је ро ман Је гер мај стер је дан од но ви јих 
при ме ра упра во та кве вр сте фан та сти ке.

Об ли ко ван у два до пу њу ју ћа и па ра лел на то ка – пр ви ути сак мо же да за ва ра да се 
ра ди о две одво је не при че – овај ро ман на сту па из не ко ли ко по зи ци ја. Као де ло са 
сна жним при ме са ма фан та сти ке, оно ће би ти при влач но чи та о ци ма ко ји вер но пра те 
овај жа нр и ра ду ју се свим но вим на сло ви ма, на ро чи то ка да сти жу од ета бли ра ног 
ау то ра и из да ва ча. Сва ки та кав на слов до при но си кре ди би ли те ту жан ров ске књи жев-
но сти и до ка зу је да се њо ме не ба ви са мо не ко ли ци на ен ту зи ја ста, или ма кар до ка зу је 
да и пред став ни ци те гру пе ен ту зи ја ста мо гу да из ра сту у озбиљ не ак те ре са вре ме не 
про дук ци је. Уз то, овај ро ман ће при ву ћи и чи та о це ко ји не ма ју скло но сти ка та квој 
вр сти пи са ња или ко ји ма мањ ка ис ку ство по зна ва ња ка но на фан та сти ке, упра во за то 
што је у пи та њу афир ми сан и на гра ђи ван ау тор. Ти ме Ту ше вља ко вић успе ва да по ми ри 
ове две гру пе чи та ла ца и при ву че чак и оне ко ји пре чи та ња ро ма на ни су све сни да 
се ра ди о про зи са еле мен ти ма фан та сти ке, и та ко их мо жда на ве де на да ље ис тра жи-
ва ње да тог жан ра. Исти на, тај аспект ни је при ма ран у Је гер мај сте ру, ни ти се о ње му 
апри ор но мо ра го во ри ти као о нај ва жни јој од ред ни ци де ла, али је чи ње ни ца да је 
упра во оквир фан та стич не књи жев но сти кључ за ње го во раз у ме ва ње.

До ова квог за кључ ка до во ди и чи ње ни ца да су оба то ка при по ве да ња сна жно обо-
је на еле мен ти ма нат при род ног, нео бич ног, оне о би че ног и не у о би ча је ног. Та ко „глав на“ 
при ча те ма ти зу је од мор не и ме но ва ног про та го ни сте/на ра то ра де ла и ње го ве де вој-
ке Да ри је – по сту пак иден ти фи ко ва ња јед ног ју на ка, али не и дру гог сам по се би је 
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ин ди ка ти ван за раз у ме ва ње де ла и сто га се не сме пре не брег ну ти – на не и ме но ва ном 
и ми сте ри о зном ту ри стич ком остр ву. Од мах по до ла ску, они схва та ју да то не ће би ти 
иди ли чан од мор, те да ће се ме сто на ко је су до шли по ка за ти као да ле ко од иде ал ног. 
На и ме, то остр во је, иа ко се ис ти че као „по све му по себ но“ и „оа за у ко јој вре ме не 
по сто ји“, за пра во сте ци ште нео бич них и нео бја шњи вих по ја ва ко је већ на по чет ку 
бу де збу ње ност код ју на ка. Они не зна ју ка ко су сти гли ту, на ко ји на чин су ода бра ли 
баш тај ло ка ли тет, шта је прет хо ди ло њи хо вом до ла ску и да ли су до не ли до бру од лу-
ку, али кон фу зи ја се про ду бљу је, па се при по ве дач не се ћа ни ка ко је упо знао Да ри ју, 
ко ли ко ду го су у ве зи, ког ква ли те та је та ве за и, на по слет ку, шта осе ћа ју јед но пре ма 
дру гом. Нај зад, про стор у ко јем су се об ре ли по ја ча ва њи хо ву не сна ђе ност јер је да-
ле ко од све га што ту ри сти оче ку ју од ти пич ног ту ри стич ког ме ста: во да је хлад на, ва здух 
је врео, љу ди су чуд ни, а ат мос фе ра не сва ки да шња. Да ри ја и при по ве дач су на тре нут-
ке ин тим ни и па жљи ви јед но пре ма дру гом, док су у дру гим при ли ка ма гру би и увре-
дљи ви: њи хо ва ве за из гле да као да је осу ђе на на про паст, а ле то ва ње ко је Ту ше вља-
ко вић опи су је чи ни се као по ку шај да се вра те на пра ви ко ло сек. То по ста је све те же 
услед го ми ла ња нео че ки ва них де та ља из њи хо вог окру же ња и по ја ве гру пи це ту ри ста 
за ко је на ра тор за кљу чу је да се ра ди о Бу га ри ма – опет, ин ди ка тив но је што се они сва-
ки пут на во де као „Бу га ри“, да би се тек на кра ју де ла от кри ло да се не ра ди о љу ди ма 
бу гар ске на ци о нал но сти, већ о ту ри сти ма из до мо ви не глав них ју на ка – и уплив фан-
та сти ке кроз де ло ра сте од бла ге до све еви дент ни је. Ау тор по ку ша ва да до зи ра тај 
уплив и да не уво ди еле мен те фан та сти ке на отво рен и ди рек тан на чин, већ ко ке ти ра 
са тим жан ром, игра ју ћи на гра ни ци ње го вих кон вен ци ја и спе ку ла ци ја о ње му. Ипак, 
у ка сни јим сег мен ти ма ро ма на фан та сти ка до би ја не са мо очи глед ни ју и ва жни ју уло-
гу, већ се ко ри сти да би се по ја сни ле нај ве ће ми сте ри је ро ма на: ода кле про из и ла зи 
не тр пе љи вост глав них ју на ка, шта се са њи ма де ша ва до кра ја на ра ти ва и у ка квом су 
од но су са ли ко ви ма ко ји се у ме ђу вре ме ну по ја вљу ју у де лу и у ње му ра сту – бу квал но 
и ме та фо рич ки.

Дру га, од но сно „спо ред на“ на ра тив на нит исто вре ме но је и одво је на и спо је на са 
„глав ном“ при чом – ау тор је не сме шта у за себ на по гла вља, иа ко има осно ве за тај 
по сту пак, већ је ис ти че кур зи вом. За то пр во бит на по ми сао да се мо жда ра ди о за себ-
ном ру кав цу ро ма на па да у во ду на кон не ко ли ко де се ти на стра ни ца, док се из ме ђу 
два то ка при по ве да ња на по слет ку обра зу је не ко ли ко ја сних и сна жних ве за ко је их 
чи не не раз двој ни ма. Ти сег мен ти су та ко ђе ис при по ве да ни из угла му шког про та го-
ни сте/на ра то ра, али ни је од мах ја сно у ка квом је он од но су са ју на ком ко ји про во ди 
да не на чуд но ва том остр ву. Уз то, тај ју нак је да ле ко од од мо ра, пла же, мо ра и про во да 
– ње го ва при ча се од ви ја у јед ном ал тер на тив ном све ту у ко јем се од ви ја бор ба љу ди 
и је ле на, а сна ге по то њих пред во ди во ђа ко јег он иден ти фи ку је као „је гер мај сте ра“. У 
тој по ста по ка лип тич ној ствар но сти, те две вр сте по ти чу од истих пре да ка, али су се 
у ме ђу вре ме ну по де ли ле на две су ко бље не гру пе. Но, ка ко вр ста је ле на из у ми ре, до-
ла зи до по ку ша ја њи хо вог оп стан ка па ре њем са љу ди ма, и упра во у тај по сту пак укљу-
чен је при по ве дач тих сег ме на та. Он са је гер мај сте ром бе жи од љу ди и сти же до оста-
лих је ле на где за ти че ре зул та те ра ни јих по ку ша ја па ре ња, и у тим де о ни ца ма ро ман 
до сти же свој нај ве ћи фан та стич ки по тен ци јал. Иде ја о по је дин ци ма ко ји су ме ша ви на 
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љу ди и жи во ти ња при сут на је од ан тич ке књи жев но сти до да нас, али Ту ше вља ко вић 
успе ва да сво јим фи гу ра ма ко ји су до по ла љу ди, а од гру ди на го ре је ле ни, ис так не свој 
има ги на тив ни по тен ци јал и ство ри ју на ке ко ји ни су ка ри ка ту ре или не у спе ли по ку-
ша ји ху ма ни за ци је жи во ти ња, већ убе дљи ве по ја ве ко је има ју свој сми сао и кон текст. 
Сам је гер мај стер је до ми нант на фи гу ра ове по ло ви не ро ма на, док су ње гов иден ти тет 
и чи ње ни ца да се, за јед но са остат ком „се кун дар не“ ни ти де ла, ја вља у сно ви ма глав ног 
ју на ка до каз да пред ста вља ма ни фе ста ци ју ње го ве под све сти и нај сна жни ји мо гу ћи 
ко мен тар ње го вих раз ми шља ња. На тај на чин се одво је не це ли не ста па ју у јед ну, и 
чи та лац мо же да пра ти и сно ве и ја ву про та го ни сте, те да при ме ти ње го ве они рич не 
ре ак ци је на ствар ност. Ту ше вља ко вић не да је пре ви ше до ка за ко ји би мо гли да по јед-
но ста ве чи та ње, али су еле мен ти ко ји во де рад њу ипак при сут ни и до вољ но очи глед ни 
да на во де на из ве сне за кљу ча ке о на ме ра ма ау то ра и ње го вим од лу ка ма да по де ли 
текст у два про жи ма ју ћа и до пу њу ју ћа то ка.

Је гер мај стер се, да кле, мо же опи са ти као де ло са сна жним упли ви ма фан та стич них 
еле ме на та, или пак као де ло ко је ко ри сти фан та сти ку као при мар ни мо дел опи си ва ња 
фик тив ног све та. Ка кав год био чи та лач ки ути сак, ја сно је да ово ко рак да ље не са мо 
у опу су Дар ка Ту ше вља ко ви ћа – на ро чи то ка да се по ре ди са ро ма ном Јаз из 2016. го-
ди не са ко јим де ли еви дент не ве зе (два то ка при по ве да ња, по ве за ност уну тра шње 
бор бе и еле ме на та спо ља шњег све та, мор ско окру же ње, од нос де ца –ро ди те љи, те 
пар про та го ни ста ко ји на кон тра у ма тич них до га ђа ја до ла зи до епи фа ниј ских тре ну-
та ка), али и са дру гим ње го вим де ли ма у од но су на ко је је тех нич ки, стил ски и ор га ни-
за ци о но сре ђе ни ји – већ и у кор пу су са вре ме не до ма ће фан та сти ке ко ја овим на сло-
вом до би ја де ло ко је ће при ву ћи по што ва о це и мејнстрим и жан ров ске књи жев но сти. 


