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Ка та жи на Кант нер
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ШТА СВЕ МО ЖЕШ С РЕ ЧИ МА1

„Нај ве ћу моћ, ипак, не ма ју те ле сни чи но ви, не го они ко ји се ве зу ју с реч ју, јер свет 
је ство рен из ре чи и те ме љи су ње го ви од ре чи“ – ка же на ра тор Књи га Ја ко вље вих. 
До ми нант ни нерв про зе Ол ге То кар чук је ве ра у ства ра лач ку моћ ре чи, у ње ним на-
ра ти ви ма ре чи „де бља ју“ – ра ња ва ју, ме ња ју иден ти тет, спа ја ју, раз два ја ју, ука зу ју на 
та јан стве не ве зе ме ђу пред ме ти ма, по не кад се пре тва ра ју у „рат на по стро је ња“. Већ 
од сво је пр ве књи ге У по тра зи за Књи гом, То кар чук озбиљ но схва та реч, при бли жа ва-
ју ћи се ка ба ли стич кој ве ри и ње ној учин љи вој енер ги ји и тре ти ра ју ћи је као скри ве но 
тки во ствар но сти. За њу, пи са ње је „кад од ре чи пра виш ства ри“, а ра ђа се из по тре бе 
за ме ња њем све та, на ста лог, та ко ђе, из је зи ка. 

Исто ри чар књи жев но сти и књи жев ни кри ти чар Пше ми слав Ча плињ ски пи сао је 
да се од 1996. го ди не књи жев на кул ту ра вид но пот чи ња ва ла за ко ни то сти ма ма сов не 
ко му ни ка ци је, да је за јед ни ца ре ду ко ва ла свој ко му ни ка циј ски ка пи тал пра ве ћи од 
ње га збир ку го то вих фор му ла по и ма ња. Мо же ли књи жев ност, про грам ски се при ла-
го ђа ва ју ћи пер цеп тив ним по тре ба ма ши ро ких ма са, да вр ши кри тич ку и от кри ва лач ку 
уло гу, мо же ли да по бу ђу је на раз ми шља ње и да у но вом све тлу по ка зу је све то на зо ре, 
је зи ке, сти ло ве, фра зе, сте ре о ти пе, кон вен ци је и вр сте, и мо же ли вр ши ти ме ди ја циј-
ску и ко а у тор ску уло гу? На слов ове књи ге но си у се би алу зи ју на рад Џо на Ленг шоа 
Ости на, фи ло зо фа ко ји нас је на у чио да се пи та мо шта ра ди мо кад ко ри сти мо је зик и 
ка кву ствар ност пра ви мо кад про го ва ра мо, а ње но је по ла зи ште схва та ње књи жев-
но сти као про сто ра тра си ра ња дру штве них сми сло ва. Спе ци фич не дис кур зив не књи-
жев не стра те ги је То кар чук су: на гла ше на по де ла на „ми“ и „они“, дис кур зив ни та буи, 
за бра на го во ра ис кљу че них из за јед ни це, сте ре о ти пи, хи је рар хи за ци ја, оштре пој-
мов не ди хо то ми је и гра ни це. То кар чук узи ма реч у ва жним пи та њи ма, чи ни то у до-
ме ну књи жев но сти ко ја ва жи за дис курс из у зет не сна ге и ве ли ке уло ге, она по сма тра 
шта је зик ра ди с на ма – ка ко ис кљу чу је, ка ко нас при сва ја, де фор ми ше, ра ња ва, под-
вр га ва сво јој вла сти и ме ха ни зми ма ко јих ни смо све сни. По мо ћу књи жев но сти Ол га 
по ка зу је ка ко се мо же го во ри ти дру га чи је: про тив је зи ка и упр кос је зи ку, и про јек ту је 
је зик дру ге вр сте – ко ји по ку ша ва да от кри је пра вич ност и про из ве де до бре од но се.

1 Из во ди из пр ве пољ ске на уч не мо но гра фи је по све ће не ства ра ла штву Ол ге То кар чук Jak działać 
za po mocą słów Ka tarzyna  Kant ner, To warzystwo Au torów и Wydawców Prac Na u kowych  UNI VER SI TAS, 
Кра ков, 2019. (Прим. прев.)
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Ме так њи жев ни дис курс Ол ге То кар чук
Па ра то пи ја – пи сац као „са мот њак“, „кло шар“, „ме ди јум“,  

„је ре тик“, „све то тво рац“

То кар чук се спрам за јед ни це од ре ђу је пој мом па ра то пи је – не мо гућ но шћу при-
па да ња, не пре кид ним пак том из ме ђу ме ста и од су ства ме ста. Па ра то пи ја по чи ва на 
од ба ци ва њу уло ге ко је за јед ни ца на ме ће твор цу и на не у ме шно сти да се за у зме ста-
бил на по зи ци ја. То је са мо и за бра но ста ње не у ко ре ње но сти, осци ли ра ње из ме ђу ста-
но ви шта, увек из ме ђу „у“ и „ван“. Сход но ти по ло ги ји па ра то пи је фран цу ског лин гви сте 
До ми ни ка Мен ги ноа, Ол ги То кар чук се нај ви ше мо же при пи са ти про стор на па ра то-
пи ја, ко ја об у хва та све фор ме из гнан ства, но ма ди зма, ис ко ре ње но сти. Ау тор ку Бе гу на 
то зна чај но по ве зу је и са па ра то пи јом иден ти те та, ко ја се од но си на раз не ви до ве 
от пад ни штва и мар ги нал но сти (по ро дич не, пси хич ке, сек су ал не, дру штве не, мо рал не). 
Про стор ну па ра то пи ју раз ви ја у де лу Пам ти век и дру га до ба, том по ку ша ју да у Ма ло-
пољ ској, у Су де ти ма, ло ци ра се бе и сво је ме сто, да кре и ра соп стве ну ге не а ло ги ју и 
пред и сто ри ју, то је мо гућ ни по ку шај књи жев не иден ти тет ске про те зе, јер је мит ско 
се ло „сву где и ниг де“. Нај ак ту ал ни ји мо дел па ра то пи је за То кар чук је сте ње но функ-
ци о ни са ње из ме ђу про вин ци је и цен тра, до њо шле ске за ве три не и све уче ста ли јих 
пу то ва ња. С јед не стра не ау тор ка ин тен зив но су де лу је у књи жев ном и дру штве ном 
жи во ту, а с дру ге ја сно на гла ша ва по тре бу од се ца ња од глав ног то ка жи во та, по тре бу 
бек ства, по вла че ња. То је књи жев ни ца не по зна тих, на из глед мар ги нал них, пе ри фер-
них про сто ра. Де фи ни ше свој иден ти тет као пи сац са мот њак ко ји функ ци о ни ше по-
стран це, али ода тле стал но по сма тра (Па ипак, дух је, у су шти ни, за о ку пљен сво јом 
глу мом, глу ми сам пред со бом у бр зо пле то ски ци ра ном па ноп ти ку му, раз ме шта ју ћи 
фи гу ре на про ви зор ној сце ни – ау тор и ју нак, на ра тор ка и чи та тељ ка, тај ко ји опи су
је и та ко ја је опи са на; но ге, ци пе ле, пот пе ти це и ли ца пре или ка сни је по ста ће де ло ви 
те игре – Бе гу ни, стр. 13).

До ми нант но је по зи ци о ни ра ње се бе спо ља, ван за јед ни це, и исто вре ме но осе ћај 
по ве за но сти с ко лек ти вом. По зи ци ја пи сца је мар ги нал на (по друм), али и при ви ле гова-
на (оп сер ва тор). И ма да ства ра лац функ ци о ни ше на мар ги ни, по у зда но зна да ће пре 
или ка сни је све што се де ша ва на по љу по ста ти део игре чи ја пра ви ла он сам од ре ђу је. 

С вре ме ном про стор на па ра то пи ја код То кар чук по чи ње да игра све ве ћу уло гу 
– че жњу за ко ре но ви ма за ме њу је апо ло ги ја но ма ди зма и мо бил но сти, нај пу ни ји из раз 
то га су сва ка ко Бе гу ни. Фи гу ре про стор не па ра то пи је по ста ће ме та фо ре ства ра лач ке 
осно ве отво ре но сти за ту ђе гла со ве и ис ку ства, за при чу Дру гог. Де сет го ди на ка сни је 
ау тор ка је го во ри ла о пра во слав ној сек ти бе гу на као ме та фо ри флу ид ног иден ти те та 
са вре ме них пут ни ка: До во ђе ње у пи та ње све та, оног што су бе гу ни на зи ва ли за ку ца
но шћу, кад те от ме со то на – то је не ги ра ње свог иден ти те та ко ји су ис кон стру и са ла 
ту ђа оче ки ва ња. На пу ту се бр зо стек не „флу ид ни иден ти тет“, чо век се осло ба ђа од 
се бе. („Око сам и ухо“ – раз го вор с Аг ње шком Вол ни Хам ка ло, Ga ze ta Wybor cza, 2008, 
бр. 217, стр. 18).

Па ра то пич на си ту а ци ја на во ди пи сца да се иден ти фи ку је са сви ма ко ји се из ми чу по-
сто је ћим по де ла ма у дру штву – пи ше Мен ги но и на во ди Ци га не, Је вре је, же не, клов нове, 
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раз бој ни ке и Ин ди јан це. Кло шар је онај ко ји ис па да из ста бил ног по рет ка, и та де ста-
би ли за ци ја мо же да се из ра жа ва као не га ци ја, па ро ди ја, про во ка ци ја не ког еле мен та 
дру штве не ствар но сти, а фор ме вла сти по ро бља ва ња ин ди ви дуе, те фор ме ви ше а-
спект не кон тро ле то су кар то те ке, ре ги стри, тех ни ке иден ти фи ка ци је, и мо гу се из бе-
ћи са мо пре ко ши ро ко схва ће не мо бил но сти, про стор но-вре мен ске нео д ре ђе но сти. 
То ста ње ве чи тог по кре та и не у ко ре ње но сти по ста је и про стор у ко јем се кре и ра књи-
жев ни дис курс и за ње га ве за ни ге нет ски ри ту а ли. Књи жев ни ца-кло шар ка пост мо дер-
не епо хе ни је пред став ни ца са ло на, па ра то пич ност свог иден ти те та осва ја на гла ша ва-
њем оно га што је не у па дљи во, про зир но (Од го ва ра ми та ква уло га, ока и уха, не ког ко 
је не де фи ни сан, бес по лан, не де фи ни са них го ди на, ко ни је су ви ше уоч љив и за то му свет 
ве ру је. Кад се по вла чиш из соп стве ног ја, он да ви ше ви диш и чу јеш – из истог ин тер вјуа.)

Ме так њи жев ни дис курс То кар чук сна жно је уко ре њен у ро ман ти чар ску тра ди ци ју 
и Јун го ву ми сао. У ро ма ну Е. Е. по ка зу је се „ша ман ски“, „ме ди јум ски“ ста тус пи сца: он 
је је дин ка на гра ни ца ма све то ва, кроз ње га про го ва ра ју гла со ви из нео д ре ђе них, ме-
та фи зич ких из во ра. По не кад се ти „гла со ви“ мо гу тре ти ра ти као ме та фо ре тра ди ци је, 
ван вре мен ске је дин ке људ ског ис ку ства (Они ко ји пи шу ро ма не, то су шкољ ке ко је 
ло ве и об ја вљу ју шу шње ве и шу мо ве ко ји бру је ве ко ви ма. Тре ба има ти ти ши ну да би их 
чуо – „Нај ва жни ја је при ча“ – раз го вор с Ка ро лом Ма ли шев ским, Nowy nurt, 1994, бр. 
16, стр. 10). 

Сно ви су та ко ђе ге нет ски ри ту ал ка рак те ри сти чан за ту фи гу ру па ра то пи је. Ве ћи на 
мо јих ро ма на су сно ви у ко ји ма ми се ја вља ју мит ске кон струк ци је, ми слим да су пи сци 
на след ни ци мит ских бар до ва, на ро чи то кроз пе сни ке про го ва ра не ка ви ша свест (исти 
из вор). Ме ди јум мо же би ти ин тер пре ти ран и као „оно стра ни гла со ви“, вра ћа ње се ћа ња, 
хва та ње дав ног еха, у ку ћи у ко јој су не кад жи ве ли Нем ци, што је ау тор ка де фак то 
до жи вља ва ла у сво јој ку ћи у Клоц кој ко тли ни, ви дев ши кроз про зор то исто др ве ће 
као ма ло, тек за са ђе но, и ли це де те та ко је је ту ста но ва ло, о че му го во ри у свом ин тер-
вјуу, раз го во ру са Ста ни сла вом Бе ре шом (лист Dykcja, 1998, бр. 9/10, стр. 67).

У Књи га ма Ја ко вље вим ис при ча ла је је дан део исто ри је пољ ских Је вре ја, ме то дом 
„кон јук ту ре“ раз гра ди ла је и упот пу ни ла све про на ђе не де ли ће до ку мен то ва не при-
че, и та ко из гра ди ла ком плет не лич но сти, пу тем до ми шља ња, до при ча ва ња – кр пи ла 
сам ари гу – то је тка ни на жи во та, по јам из хе бреј ског је зи ка – ка же ау тор ка у тек сту 
„На тра гу је ре си“ (Tygod nik pow szechny, 2014, бр. 42, стр. 59). Тре ћа фи гу ра књи жев не 
па ра то пи је је сте је ре тик. У књи зи У по тра зи за Књи гом то су про го ње ни ху ге но ти, у 
Днев ној ку ћи, ноћ ној ку ћи то је сек та но жа ра и тран ссек су ал ни мо нах Пас ха лис, у Бе гу
ни ма то је на слов на вер ска за јед ни ца, у Књи га ма Ја ко вље вим Франк и ње го ве при ста-
ли це. Сва ка ко тре ба спо ме ну ти и ау тор ки ну фа сци на ци ју гно зом и раз ли чи тим ми са о ним 
то ко ви ма као што су ал хе ми ја и астро ло ги ја. Зби ља сам сен ти мен тал но по ве за на с 
тим под зем ним кул тур ним стру ја ма. (...) Из тен зи је из ме ђу ор то док си је и нео р то док
си је на ста је ди ја лог из ко јег ни че при ча, из ко је по ти че свет (исти из вор). Дис кур зив ни 
по ло жај је ре ти ка је па ра док са лан по ло жај – го вор из ну тра и с мар ги не, јер рас кол-
нич ки чин про ис ти че из ду бо ког по зна ва ња са др жа ја чи ји от пад ник по ста јеш. 

Је ре тич ки ли ко ви у ње ним ро ма ни ма обич но су је дин ке ко је осци лу ју на мар ги-
на ма дру штве не хи је рар хи је: Жи ти је Ку мер нис из Днев не ку ће, ноћ не ку ће, мо но ло зи 
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и пи сма Ја њи не Ду шеј ко из Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих. Мар ги на ли зо ва ни 
је ре ти ци, они ко ји се су штин ски отр жу хе ге мон ском дис кур су да те за јед ни це ипак 
по се ду ју увид у сфе ре не до ступ не обич ним смрт ни ци ма – ви зи је, тај не, мо жда исти ну, 
ни је ли он да ис кљу че ност и не ка вр ста ода бра но сти?

Пи сац мо же да бу де кре а тор, уте ме љи тељ, све то тво рац, о ра зли ци из ме ђу на уч ног и 
књи жев ног дис кур са То кар чук је го во ри ла у свом есе ју „Па стрм ка с ба де ми ма“: ...та ква 
моћ ства ра ња мо же да бу де ома мљу ју ћа. Као власт. Јер то је сте вр ста вла сти над 
све том – не пре кид но ства ра ти свет, при зи ва ти га из ни шта ви ла у по сто ја ње, на де
ва ти му име на. Пи сац се као уса мље ник по вла чи из све та, скла ња се и при бе га ва 
уло зи оп сер ва то ра. Као кло шар ко ји про го ва ра ни от ку да, из вир ту ал ног про сто ра 
стал ног пу то ва ња, као ме ди јум на гра ни ци из ме ђу жи вих и умр лих, про шло сти и са-
да шњо сти, не мо сти и ре чи, је ре тик ко ји се стал ном гла ђу за исти ном при бли жа ва 
пр вот ном из во ру док три не, као све то тво рац, на по кон, ау тор по ста је осни вач и за ко-
но да вац, и опет ни је из ну тра не го ви ше „из над“. Ме так њи жев на ре флек си ја То кар чук 
са вр ше но од го ва ра Мен ги но о вом те о риј ском мо де лу ко ји је под вла чио да је за па ра-
то пиј ску по зи ци ју од кон сти ту тив ног зна ча ја ам би ва лен ци ја на ли ни ји ми ни мал но – 
мак си мал но, гра нич но, или нај ни же у окви ри ма да тог ко лек ти ва. 

Дис курс зва ни фик ци ја

Ар ка ди јуш Жи хлињ ски у сво јој књи зи Ла бо ра то ри ја ан тро по фик ци је (По знањ, 2014), 
из но си те о ри је ко је су из не на ђу ју ће бли ске с ме та ре флек си ја ма Ол ге То кар чук. Жи-
хлињ ски из но си кон цеп ци ју „по ли фо не те о ри је ја ства“ и њи ме ту ма чи фе но мен та ко 
до бро по знат у ства ра ла штву Фер нан да Пе сое. За раз ли ку од Пе сое, То кар чук ни кад 
ни је ства ра ла хе те ро ни ме, али ње ни по гле ди на при ро ду књи жев них ли ко ва ана лог-
ни су овој те о ри ји. Лич но сти су у не ку ру ку де ло ви ме не. Ја се с њи ма не ка ко иден ти
фи ку јем, у ве ћој или ма њој ме ри. (...) Јер све се оне ис пре да ју из ме не. Ми слим да се та ко 
ра ђа ју књи жев ни ли ко ви: ко ма да се та при вид на це ли на, и по ку ша ва мо да их раз ви ја мо, 
екс пе ри мен ти ше мо с њи ма („Ол га То кар чук – При ча о се би“, Ma gazyn Li te rac ki, 1997, бр. 
3/4, стр. 32–38). 

Ана ло ги ја је раз го вет на – у оба слу ча ја до жи вља ва мо лич но сти као нео ства ре не, 
по ти сну те ва ри јан те „ја“, чи ја је це ли на схва ће на као илу зи ја. Ис каз Ол ге То кар чук 
ор га ни зу је ме та фо ра „тка ни не“ – „ја“ ис пре да из се бе по је ди нач не вер зи је, за тим их 
раз ви ја у тек сту схва ће ном као екс пе ри мент. Ово је бли ско и од но су из ме ђу „ја“ ау то ра 
и лич но сти ко је ства ра ау тор, о ко јем го во ри Фројд, отац пси хо а на ли зе, и Фрој до ва 
те о ри ја си гур но је има ла ве ли ки ути цај на на чин на ко ји То кар чук го во ри о свом ства-
ра ла штву, с тим што је оно што за Фрој да би ло ис пу ње ње же ље про пу ште не кроз 
фил тер фор ме и есте ти ке, „сан на ја ви“, а за То кар чук је пре све га екс пе ри мент с раз-
ли чи тим ва ри јан та ма „ја“ – ви ше је по ље по ку ша ја не го хе до ни стич ко под ми ре ње 
сти дљи вих же ља. 

У свом есе ју „Лут ка и би сер“ То кар чук не по ка зу је са мо ау тор ску ин тер пре та ци ју 
ве ли ког ро ма на Бо ле сла ва Пру са, не го је то и вр ста ars po e ti ca, књи жев ни ма ни фест 
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ко ји по ка зу је су штин ску ме та фо ру лич но сти као уло ге. Под вла чи вир ту ал ност ак та 
чи та ња и те жи да га по ка же као оте ло вље ње, као ис ку ство од ре ђе не тро ди мен зи о нал-
но сти, де ло твор ну моћ фик ци је. И то је бли ско ин ту и ци ја ма Жи хлињ ског ко ји го во ри 
о пер фор ма тив ном зна њу фик ци је, као сна зи ко ја се у де ла њу ак ту а ли зу је. Спо соб ност 
пер фор ма тив ног ан га жма на чи та о ца из гле да да је кључ на ствар кад го во ри мо о наро-
чи тој сна зи књи жев не ре чи: Ми ви ди мо по ре ђа не ни зо ве сло ва, и док по њи ма кли зи мо 
по гле дом, наш мо зак их пре тва ра у сли ке, ми сли, ми ри се, гла со ве. И то ни је пу ко чи та
ње кон крет них ин фор ма ци ја из јед но став них зна ко ва, јер би то мо гао и ком пју тер. 
До ла зи до ства ра ња сли ка, ми ри са и зву ко ва ко ји про ис ти чу из зна ко ва. То је мо гућ ност 
пре но ше ња дру гој осо би нај суп тил ни јих, сло же них ис ку ста ва, мо гућ ност да се отво ри 
пред њим чи тав жи вот, још сна жни је не го кад је у пи та њу жи ва осо ба ко ја ствар но 
по сто ји. (Ол га То кар чук „Прст у со ли или крат ка по вест мог чи та ња“ – Бе о град ски књи
жев ни ча со пис, 2019, бр. 54/55).

На ни воу од но са из ме ђу је дин ки од нај ве ће су шти не за То кар чук су пој мо ви „па но-
ра ма“ и „ем па ти ја“, и о то ме пи ше у уво ду књи ге Зе но на Кру чињ ског Фар ба зна чи крв: 
Па но ра ма је по себ на вр ста пер цеп ци је, ви ше слој не и исто вре ме не (...) то је исто доб но 
ин те лек ту ал но, емо ци о нал но и ин ту и тив но пре по зна ва ње. (...) Но ва свест ко ју по сле 
та квог уви да у не што стек не мо, че сто по ста је бол на и стра шна. 

То кар чук ја сно ка же: пер цеп тив на па сив ност је зло, а кад је већ та ко, он да тре ба 
да чи ни мо све да би смо иза шли из сво јих са знај них на ви ка, на ви ка ко је су де тер ми ни-
са ле од ре ђе не иде је, те о риј ски мо де ли, ута ба ни ар гу мен ти и на чин го во ра. На осно-
ву ово га мо гла би се по ста ви ти те за да књи жев ни дис курс мо же да бу де нео бич но 
ефи ка сно ору ђе у при зи ва њу те на ро чи те вр сте пер цеп ци је. Књи жев ност, за раз ли ку 
од дру гих фор ми дис кур са не са мо што има моћ су ге сти је и ар гу мен та ци је, не го и 
ан га жу је, по ста је етич ка прак са. Као по ље иден ти тет ског екс пе ри мен та да је мо гућ ност 
„ула ска у ко жу“, ис про ба ва ња „са о се ћај не уо бра зи ље“ (Се ћам се олак ша ња кад сам 
на пи са ла по след њу ре че ни цу – раз го вор с Ми ха лом Но га шом у ра дио еми си ји „С нај-
ви ше по ли це“, Трој ка ра дио, 26. 12. 2013). Ро ман ви ди као шко лу ем па ти је: Де ца ко ја 
чи та ју ро ма не уче се да ви де свет очи ма дру гих љу ди, да осе ћа ју до га ђа је, да ви де свет 
у дру гом ин стру мен та ри ју му од оног ко ји по се ду ју. Из ра ста ју та ко да ле ко осе тљи ви ји, 
пси хо ло шки ве ћи љу ди од оних ко ји не чи та ју – (исти из вор).

Кад го во ри о екс пе ри мен ти са њу, Жи хлињ ски на во ди ре чи Фи ли па Ро та: Пи са ње 
ро ма на за пи сца је игра „хај де да за ми сли мо“ (P. Roth, “An open let ter to Wi ki pe dia”, The 
New Yor ker, 7. 9. 2012, стр. 220). То кар чук есеј „Из ми шља ње хе те ро то пи је. Дру штве на 
игра“ (По ља, 2013, бр. 483) по чи ње ре чи ма: Већ не ко ли ко го ди на ма ми ме иде ја да на
пи шем ро ман у ко јем ће свет друк чи је да функ ци о ни ше. Хе те ро то пи ја ни је са мо дру го 
ме сто (уто пи ја, ато пи ја), не го и од ре ђе на ко лек тив ност, од ва жна да при ме њу је кон тра-
фак тич ке сце на ри је, за рад ода би ра ња нај бо љег мо гу ћег ре ше ња у да тим усло ви ма. 
Јед но од основ них иде ја То кар чук је сте да је зик по пут ма трик са ор га ни зу је на шу ствар-
ност, од ре ђу је гра ни це ис ку ства. Ме ња ју ћи па ра диг му, ме ња мо свет: Кад би смо са мо 
би ли отво ре ни за про ме не и кад не би смо кру то дре жда ли у свим тим сво јим апа тич
ним на ви ка ма (...) не би нам би ле по треб не ни ка кве кр ва ве ка та стро фе (исто). Ства ра ње 
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фик ци је има пер фор ма тив ну ди мен зи ју, по што про ме на гле ди шта мо же да до ве де до 
про ме не осе ћа ња, по на ша ња, нај зад до дру штве не про ме не. То је књи жев ни сми сао 
игре хе те ро то пи је, игре ко ја има кри тич ку и от кри ва лач ку тен ден ци ју: Наш свет на
ста је из инер ци је ми шље ња. Мо же се прет по ста ви ти да по сто ји мно го на чи на да се 
раз у ме ствар ност, а мо жда и ствар но сти има бес ко нач но мно го. Па ипак, са мо не ке 
по ста ју до ми нант не, упор но их нам уту вљу ју у гла ве, или пак оп ста ју за хва љу ју ћи сна зи 
апа ти је. Игра се са сто ји у ода би ра њу па ро ва кон ста та ци ја на те му све та, кон ста та
ци ја ко је се чи не очи глед не и ко је су не ре дук тив не. За тим их тре ба под врг ну ти по до зри
вом уви ђа ју, тра жи ти ру пе и пу ко ти не. Тре ба да се тру диш да за др жиш не по вер љи вост 
и исто вре ме но пу стиш ма шти на во љу. И да имаш у ви ду оно што је ре као Блејк: све 
што смо у ста њу да за ми сли мо је сте не ка ква вр ста исти не (исто).

Пи сац спрам за јед ни це

То кар чук при хва та сво ју по стра нич ност и не скло ност пре ма до ми нант ним иден-
ти тет ским на ра ти ви ма. У пр ви план из би ја авер зи ја пре ма оштрим иден ти тет ским 
опо зи ци ја ма и ду а ли зми ма, као и оша му ћу ју ћег (и опа сног) осе ћа ња је дин ства ко је 
они мо гу да про из во де. У том кон тек сту пи са ла је о „по зо ри шту ка то лич ког на ци о на-
ли зма“, оли че ног, по ње ном осе ћа ју, у ко лек тив ним ма ни фе ста ци ја ма жа ло сти по сле 
ави он ске ка та стро фе у Смо лењ ску, ка да је на стра да ло це ло куп но пољ ско др жав но 
ру ко вод ство: Уо ста лом, вр ло до бро нам је по знат тај ен ту зи ја зам, то ста ње оша му
ће но сти, осе ћа ње за јед ни це ко ју је те шко де фи ни са ти, у ко јој је ипак упа дљи во не го ва на 
по де ла на Ми и Они („Опет по чи ње мо да ли чи мо на пле ме“ – Мо сто ви, 2013, бр. 155/156).

Са ма, као што пи ше, не же ли да уче ству је у ри ту а ли ма ко ји при па да ју том дис кур-
су, не осе ћа се „де лом тог из ну ђе ног ко лек ти ва“. С дру ге стра не под вла чи: ни нај ма ње 
се не осе ћам де лом те из ну ђе не за јед ни це. А и ја жи вим у овој зе мљи и део сам овог дру
штва. Па ипак знам да ова квих као ја има мно го (исто). То кар чук у на ци о на ли зму ви ди 
то та ли та ри зу ју ћи и по јед но ста вљу ју ћи на ра тив ко ји на си лу пре пе гла ва флу ид ни 
ет нич ки иден ти тет: Ја сно ми је да би чо век ве о ма же лео да уре ди ту ужа сну жи вот ну 
збр ка ност и мо рал ни ру свај сек су ал ног ин стинк та, али ви ше ве ру јем у кул ту ру, је зик, 
у за јед ни цу при че не го у ге не – ре кла је у ин тер вјуу „Ово ни је зе мља за је ре ти ке“, у Ga ze ta 
Wybor cza, 2015, бр. 19). Упр кос авер зи ји пре ма дру штве ним ри ту а ли ма, струк ту ра ма 
вла сти и ме ха ни зми ма др жав не еви ден ци је, То кар чук се ја сно по зи ци о ни ра као пи сац 
за ко лек тив. Књи жев ност ви ди као ме ди јум ар ти ку ла ци је за јед нич ких ис ку ста ва, ва-
жан еле мент дру штве не ко му ни ка ци је и су штин ски кул ту ро тво рач ки чи ни лац. Пи сац 
је тај ко ји ожи вљу је по ме ну ту „за јед ни цу при че“: Ко лек тив ној све сти је по треб но да 
се стал но из но ва де фи ни ше мо, да гле да мо ис пред се бе др же ћи од сто ја ње, и нај зад, да 
са ми се бе мо же мо да раз у ме мо. (...) Љу ди ма су по треб не при че о њи ма, о њи хо вим дру
га чи јим мо гућ но сти ма, о то ме ко су, ка ко из ла зе на крај у жи во ту, ка ко во ле, ка ко уми ру, 
о то ме шта Бог има с њи ма и ка кав је сми сао уми ра ња. За јед ни ца це ни при по ве да че, 
да ру је их пре сти жом, на гра ђу је их. („Ка ко за па жа мо“, лист Kresy, 1997, бр. 2).

И ма да из ра жа ва пе си ми зам ста вом да кул ту ру не тво ре пи сци или пе сни ци не го 
са мо кри ти ча ри и ме ди ји, То кар чук је баш тај ко му ни ка циј ски аспект књи жев ног дело вања 
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узе ла за су штин ски. Мо жда нај и зра зи ти је тај њен став по ка зу је есеј „Па стрм ка с ба де-
ми ма“, где го во ри о су сре ту са сво јим чи та о ци ма, жи те љи ма гра ди ћа Бар до, ме сту јед-
не ње не при по вет ке. И узда ју ћи се у осе ћа ње, у не раз го вет не ути ске још из де тињ ства. 
(...) Раз ми шља ла сам ме та фо рич ки – пи ше То кар чук, а за тим до да је: Из ми сли ла сам ту 
при чу, из ми сли ла сам ја сли це и жи вот љу ди ко ји су их пра ви ли. Па ипак, до да је: Али 
ау тор не ка да ни сам не зна шта пи ше. Ин ди ви ду ал ни дис курс за сно ван на ин ту и ци ји, 
фик ци ји и емо ци ја ма, по што га пре у зи ма за се бе иден ти тет ло кал не за јед ни це – жи-
те љи Бар да по чи њу да тре ти ра ју при чу о мит ском вер те пу као при чи ко ја се за и ста 
де си ла у про шло сти. Фраг мент при по вет ке од штам па ли су на ре клам ном лет ку бард-
ског фе сти ва ла бо жић них ја сли ца, фа бу ла при по вет ке про др ла је у ау тох то не ме мо-
ар ске на ра ти ве, а па стрм ка с ба де ми ма, то че шко је ло ко је је ау тор ка на чи ни ла спе-
ци ја ли те том сво је фик тив не па лан ке – од јед ном је по ста вље но на по ча сно ме сто у 
је лов ни ку ре ал ног ре сто ра на. О чуд но ва тој уте ме љи тељ ској уло зи ко ју је ње на при-
по вет ка до би ла спрам ло кал ног иден ти тет ског дис кур са, ау тор ка ка же: За то што не 
пи шеш упра зно, не пи шеш ко је ка кви ма „сви ма“, не ба цаш сво је књи ге у ве тар. Пи шеш 
за мен тал не зе мља ке. И над па стрм ком у ба де ми ма, у зна чај ном по гле ду са у че сни ка у 
ствар но сти, на јед ном сам схва ти ла да та ква моћ ства ра ња мо же да бу де ома мљу ју
ћа. Као власт. Јер то је сте вр ста вла сти над све том. (...) при ви ле ги ја ства ра ња: опа сно 
при влач на раз ме на. То нас окре ће ка пр во бит ним ко ре но ви ма књи жев но сти, ба рем ја 
ве ру јем да је то упра во та ко из гле да ло: даш не че му на зив, а са мим тим га и усва јаш, 
то је ста ра игра из ко је је ро ђен је зик („Па стрм ка с ба де ми ма“, Ко ра ци, Кра гу је вац, 2012, 
бр. 1/3). 

У све тлу на ве де ног од лом ка, оно што ле ги ти ми ше уте ме љи тељ ску моћ књи жев ног 
дис кур са је сте тре ну так у ко јем га за јед ни ца при хва та. То кар чук ну ди ви зи ју пи сца 
као пле мен ског при по ве да ча, по пут сво је вр сног бар да ама зон ског пле ме на Ма чи ге на 
ко ји је код Љо се са ку пљач умо тво ри на ме ђу ра штр ка ним чла но ви ма пле ме на и ко ји 
та ко ства ра ве зе ме ђу ми кро гру па ма. Те ин ди ви ду ал не ми кро ди скур се То кар чук нази-
ва „ствар ност“ као дис кур зив ни уни вер зум ко ји се не пре кид но уса гла ша ва. Ау тор ка 
твр ди да књи жев ност од ре ђу је гра ни це иден ти те та, уда ра те ме ље кул тур ној за јед ни-
ци, гра ди пу те ве за оста ли део све та. Јер то је зна чи ло да нас раз два ја ве лик, опа сан и 
не јед но зна чан про стор ко ји са да тре ба опре зно уса гла си ти („Ме две дов трен“, Књи
жев ни ма га зин, 2014, бр. 154/157). По ред ин ди ви ду ал не исти не, спе ци фич но сти на ше 
ин ди ви дуе и ког ни ци је, по сто ји још и уса гла ше на исти на, за јед нич ки утвр ђе на, ко ју 
тре ба по што ва ти: То је нео п ход но уко ли ко тре ба да жи ви мо у све ту ко ји је у са знај ном 
и етич ким сми слу за јед нич ки (исто). Ау тор ка при хва та по сто ја ње крх ког „ко и нè“, као 
нео п ход ног еле мен та дру штве не ко ег зи стен ци је, али на гла ша ва уло гу књи жев но сти 
као про сто ра за „мен тал не иди о лек те“, за иди о син кра тич не тре нут ке ко је би у нор мал-
ној ко му ни ка ци ји би ле про гла ше не за лаж или симп том лу ди ла: Нај зад, за рад та квих 
до жи вља ја и по сто ји књи жев ност – чуд но и сна жно ме сто сред мно гих ин ди ви ду ал них 
исти на (исто). Је зик књи жев но сти не за сни ва се на глај шах то ва њу, не го на не го ва њу 
ин ди ви ду ал них свој ста ва, по ка зи ва њу чи та о ци ма тих ту ђих, за себ них, а ипак ме ђу-
соб но та ко слич них ми кро све то ва. 
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Књи жев ност и ре ли ги ја

Књи жев ност има уло гу „чу ва ра тај не“, то је су прот ста вља ла и ци за ци ји је зи ка. Књи-
жев ност ре са кра ли зу је, не за тва ра ду хов ност у кру те фор му ле, отва ра је за не и ме но-
ва но (ду хов ност схва ће на као не пре кид но и фак тич ко кон фр он ти ра ње са не са зна
тљи вим – пи са ла је о за јед ни ци Хе те ро то пи ја на ца). Књи жев ни је зик је бо ље ору ђе за 
из ра жа ва ње ис ку ста ва ко ја пре ла зе гра ни це ра ци о нал но сти, те шких за опи си ва ње 
уви да у скри ве ни по ре дак све та. Ни кад ни је сум ња ла у њи хо ву ре ал ност, да ју ћи тим 
ефе мер ним и ин ди ви ду ал ним ис ку стви ма на зив „ме две дов трен“: За и ста, до жи вља
ва ла сам и да ље до жи вља вам раз не син хро нич но сти и слич не сти ца је окол но сти, за 
ме не је то ин те грал ни део ствар но сти. И за и ста не мо гу да за ми слим ка ко се о то ме 
дру га чи је мо же го во ри ти сем је зи ком умет но сти, јер је кон текст та квих до га ђа ја ши
рок и пси хо ло шки ком пли ко ван, из ла зи из ван окви ра мо гућ но сти сва ко днев ног го во ра 
(ин тер вју „Тај на уре ђе ња све то ва“, у ли сту Одра, 2000, бр. 7–8)

По јам Пам ти ве ка за ау тор ку је дра ма ти чан по ку шај из ла ска чо ве ка из да то сти, 
тра же ње ве чи тог по рет ка у оно ме што је про ла зно. Сво је књи ге ка рак те ри ше као 
пост мо дер не, при че му пост мо дер ни зам по ве зу је углав ном са но вом вр стом ду хов-
но сти, но вим од но сом све та пре ма тај ни, но вим по ве зи ва њем с тра ди ци јом, са ре са-
кра ли за ци јом ствар но сти, с по сма тра њем при ро де као жи вог ор га ни зма, с уце ло вље-
ним, а не са мо узроч но-по сле дич ним ми шље њем, с ре флек си јом ко ја је по пут но вог, 
ду бљег фе ми ни зма, ино ва ти ван вид тра же ња зна че ња („Мо гу да пре ста нем да пи шем“, 
раз го вор с Ка ро лом Ма ли шев ским, Одра, 1996, бр. 4).

У вре ме кри зе ор то док си је, књи жев ност пре у зи ма функ ци је са крал ног на ра ти ва. 
Књи жев ност је дис курс ко ји ак ту а ли зу је ста ре ми то ве, функ ци ја књи жев но сти је при-
по ве да ње ми та у но вим ре а ли ја ма и си ту а ци ја ма, ка ко ка же ау тор ка, и књи жев ност 
те жи да пре у зме при ви ле ги ју ко ја је ве ко ви ма би ла ве за на за мит – за ста тус ре чи 
ко ја из ра жа ва древ не ста во ве, ди ле ме, не спо кој ства, и ко ја да је сми сао.

Књи жев ност и фи ло зо фи ја

По ле мич ки од нос пре ма фи ло зоф ском дис кур су код То кар чук фи гу ри ше у од но су 
пре ма ње го вим агре сив но ра ци о нал ним ва ри јан та ма, ко је те же ка то ме да оно што 
је по ли морф но и не јед но знач но за тво ре у ве штач ке фор му ле и ди хо то ми је. А нас од 
де тињ ства шко лу ју у том очај нич ки ди хо то мич ном рас ко ра ку: шта по сто ји и шта 
не по сто ји, шта је ре ал но и шта ни је ре ал но, фор ма ти ра ју нам та ко мо зго ве, пра ве 
од њих цен тре ди хо то мич ног ми шље ња ко ји де ле свет на рав не ча сти, ко ји раз ве зу ју 
го р диј ски чвор ком пли ко ва не и не про ник ну те ствар но сти. У есе ју „Жи во тињ ске ма ске“ 
То кар чук ре фе ри ше по гле де ве ли ких европ ских фи ло зо фа: Ари сто те ла, Све тог Ав гу-
сти на, То ме Аквин ског, Де кар та и Кан та, ко ји од фи ло зоф ске ре флек си је пра ве ору ђе 
за ле ги ти ми за ци ју људ ске окрут но сти спрам жи во ти ња. Као по зи тив ни кон тра при мер 
на во ди еле мен те ре флек сив них огле да, ре ци мо Пи те ра Син ге ра ко ји је ко ри стио ра-
зум да би до ка зао да је наш од нос пре ма дру гим вр ста ма пун пред ра су да и не до след-
но сти. Чи ни се оно про тив че га исту па ау тор ка књи ге Ву ци сво је ра ло по ко сти ма 



119

мр твих ни је са мо јед на уоп ште на фи ло зоф ска ре флек си ја, ко ли ко оне ње не ва ри јан-
те ко је по др жа ва ју не пра вед не ду а ли зме и опо зи ци је, и те же ле ги ти ми за ци ји вла сти 
јед не гру пе над дру гом (љу ди над жи во ти ња ма, му шка ра ца над же на ма).

Књи жев ност и на у ка

Од нос То кар чук пре ма зах те ви ма на у ке до бро илу стру је од ло мак есе ја о Хе те ро-
то пи јан ци ма ко ји под вла че да, ску па са зна њем, не пре кид но на ра ста и про стор не зна ња. 
Оно што у на уч ном дис кур су на ро чи то уз не ми ра ва ау тор ку то су то та ли та ри зу ју ће 
аспи ра ци је – ра ди кал ни по зи ти ви зам ко ји на мар ги на ма не оста вља ме ста за не по зна-
то и не и ме но ва но. И опет ов де из би ја у пр ви план афир ма ци ја не ја сног, та јан стве ног, 
нео бја шњи вог – тај став отва ра мо гућ ност за дру ге, шти ти од ре дук ци о ни зма. 

У од но су на ре ли ги ју, књи жев ност ће има ти вред ност отво ре но сти и од су ства дог-
ма ти зма, оста вља ће ме сто за ин ди ви ду ал на ис ку ства ко ја су због сво је иди о син кра-
зи је не сме сти ва у окви ре би ло ко је по зна те док три нар не фор му ле. С дру ге стра не, 
бе ле три сти ка пре у зи ма тра ди ци о нал не функ ци је ре ли ги је – ства ра лач ки по бу ђу је на 
за јед ни штво, а ре ак ту а ли за ци јом ста рих ми то ва по др жа ва кул ти ви са ње све та, ње го-
во осми шља ва ње. Кон фрон ти ран с фи ло зо фи јом, књи жев ни дис курс от кри ва сво ју 
спо соб ност да кре и ра кон тра чи ње нич ке сце на ри је и ал тер на тив не ег зи стен ци је, и на 
тај на чин сна жно де лу је, у ста њу је да из ве де ре во лу ци ју у окви ру при хва ће них на чи-
на ми шље ња и осе ћа ња. У од но су на на у ку, књи жев ност пре у зи ма уло гу чу ва ра тај не, 
ко нач не не са зна тљи во сти све та. 

Етос

Је дан од нај за ни мљи ви јих те о риј ских кон це па та фран цу ског лин гви сте, ана ли ти-
ча ра дис кур са, До ми ни ка Мен ги ноа је сте по јам ето са, уте ме љен на Ари сто те ло вој 
Ре то ри ци, пре ра ђен и бли зак Бур ди је о вом пој му ха би ту са. Етос је скуп од ли ка ко ји 
го вор ник пре зен ту је слу ша о цу као вла сти ти. Мен ги но пре са ђу је ре то рич ки по јам на 
тло књи жев но те о риј ске ре флек си је. Књи жев ни текст на свој спе ци фи чан на чин из ра-
ђу је или ин сце ни ра од ре ђе ни вир ту ал ни (бу ду ћи фи зич ки не при сут ни) екви ва лент 
го вор ни ка ко ји је уте ло вљен та ко што су му при пи са не из ве сне фи зич ке осо би не и 
ка рак тер. То уте ло вља ва ње је и ула зак у етич ки уни вер зум – етос уче ству је у мо де ло-
ва њу и утвр ђи ва њу обра за ца по на ша ња, упу ћу је на од ре ђен на чин жи вље ња и има-
ги на ци је, про из во ди по и сто ве ћи ва ње у те ле сном, де лат ном, дру штве ном окру же њу. 
Мен ги но по ка зу је књи жев ност као дис курс, а је зик као ору ђе ко је се ко ри сти, ко је 
вр ши ути цај. Етос има пер фор ма тив ну вред ност – ан га жу је при ма о ца ин фор ма ци је, 
ме ња га, на во ди да за у зме дру га чи ји став. Фик ци ја не са мо што ну ди при чу, не го и 
ан га жу је чи та о ца – де лу је на ње го во ми шље ње, де ла ње, мо дел по на ша ња, на ње гов 
жи вот ни и го вор ни стил. Им пулс ства ра лач ког „за ми сли“ ов де се пре о бра жа ва у „по-
ку шај да на од ре ђе на пи та ња по гле даш дру га чи је не го до сад, про бај да про ме ниш 
свој на чин за па жа ња и де ла ња“.
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У књи жев ном уни вер зу му То кар чук, тра гом Мен ги ноа, га ран та дис кур са тре ба ло 
би тра жи ти у на ра то ри ма, али и у ква зи а у то би о граф ским пор тре ти ма же на у ње ним 
ро ма ни ма. Симп то ма ти чан је по че так Днев не ку ће, ноћ не ку ће: Пр ве но ћи са ња ла сам 
не по ми чан сан. Са ња ла сам да сам чи сто гле да ње, чист по глед, и не мам ни те ло ни име. 
Леб дим ви со ко над до ли ном, на не кој нео д ре ђе ној тач ки ода кле ви дим све или ско ро 
све. Кре ћем се у том гле да њу и сто јим у ме сту. Свет ко ји ви дим пре пу шта ми се док га 
гле дам, по ми че се и од ми че, та ко мо гу да ви дим све од јед ном или са мо нај сит ни је де
та ље (Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа, Но лит, Бе о град, 2002).

Из увод ног тек ста ја сно ви ди мо те жњу ка функ ци о ни са њу у ко јем соп стве ни иден-
ти тет по ста је не би тан – то је по зи ци ја буд ног по сма тра ча до га ђа ја, осе тљи вог на де-
та ље, ко ји ин кли ни ра ка об у хва та њу це ли не. То „не ко“ (тре ће ли це јед ни не сред њег 
ро да), ко не ста је иза сво је при че, или иза при ча љу ди о ко ји ма пи ше. Га рант дис кур са 
је нео д ре ђен, а ти ме отво рен на оно што је дру га чи је. То „по вла че ње из соп стве ног 
ја“, то „ухо сам и око“, га рант је ко ји не екс по ни ра сво ју те ле сност, и што је ма ње из ра-
жа јан, бо ље оства ру је сво ју функ ци ју. Мо би лан је, стал но у по кре ту, и за то сло бо дан 
пре ма свим ста бил ним струк ту ра ма: мо ја енер ги ја из вла чи се из по кре та – из труц ка
ња ау то бу са, из бру ја ња ави о на, из њи ха ња тра јек та и во зо ва. По де сна сам, не ве ли ка 
и до бро упа ко ва на. Же лу дац ми је ма ли, не зах те ван, плу ћа сна жна, сто мак чврст и 
ми ши ћи ру ку сна жни. Не узи мам ни ка кве ле ко ве, не но сим на о ча ре, не ко ри стим хор
мон ске пре па ра те. Ко су ши шам ма ши ни цом, јед ном у три ме се ца, ко зме тич ка сред ства 
го то во да и не ко ри стим. Имам здра ве зу бе, мо жда не пре ви ше рав не, али чи та ве, са мо 
јед ну ста ру плом бу, ваљ да у до њој ле вој ше сти ци. Је тра ми је – без обо ље ња. Пан кре ас 
– без обо ље ња. Бу бре зи де сни и ле ви у из вр сном ста њу. Мо ја тр бу шна аор та је нор мал
на. Бе ши ка – пра вил на. Хе мо гло бин – 12,7. Ле у ко ци ти – 4,5. Хе ма то крит – 41,6. Тром бо
ци ти – 228. Хо ле сте рол – 204. Кре а ти нин – 1,0. Би ли ру бин 4,2 и та ко да ље. Мој ИQ – ако 
је то ме ве ро ва ти – 121; до вољ но. Имам на ро чи то раз ви је ну про стор ну пер цеп ци ју, 
ско ро еј де тич ну, ме ђу тим, ни ка кву ла те ра ли за ци ју. Про фил лич ност не по сто јан, ве
ро ват но не за слу жу је по ве ре ње. До ба – пси хо ло шко. Род – гра ма тич ки (Бе гу ни, Бе о град, 
Па и де иа, 2010). 

Да ли је ово ау тор кин пор трет? У не кој ме ри, у не кој ета пи, за це ло је сте. Ни је у 
пи та њу до слов на слич ност, не го од ре ђе ни тип су бјек тив но сти. То је те ло је дин ке које 
се без ве ћих про бле ма ули ва у ма су да би слу ша ла при че, а њен иден ти тет јој омо гу-
ћа ва да се иден ти фи ку је с дру гим и ни у ком да не по бу ди не по ве ре ње. Па ипак, то 
ни је све.

Ја се одав но осе ћам као Ја њи на Ду шеј ко. То ни је ни шта но во, ка за ла је То кар чук у 
јед ном ин тер вјуу. Ду шеј ко као екс цен трич на осо ба, ис кљу че на на мно го ни воа дру-
штве ног жи во та (ста ра је, же на је, ве ге та ри јан ка), а ње ну лич ност мо же мо ока рак те-
ри са ти из ви зу ре три по кре та: пре ла же ње гра ни це, ула же ње у ту ђу ко жу, и гле да ње 
све та на о пач ке. У јед ној сце ни на и ла зи мо на спе ци фич ну ин тер вен ци ју ко ја по ка зу је 
од ре ђе ну фи зич ку ак тив ност ко ја се чи ни јед ним од кључ них еле ме на та књи жев ног 
ето са То кар чук: И по ла са та сам се игра ла то га – пре ла же ња гра ни це. То ми је при чи ња
ва ло за до вољ ство јер сам се се ћа ла вре ме на кад то ни је би ло мо гућ но. До па да ми се 
пре ла же ње гра ни ца (Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих, КЦНС, Но ви Сад, 2014). 
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То игра ње тран сгре си је из ра жа ва је дан од те ме ља ор га ни за ци је књи жев ног уни-
вер зу ма То кар чук. Ау тор ка на сто ји да чи ни флу ид ним дис кур зив не гра ни це и ди хо-
то ми је при сут не у на шем ми шље њу – пол на ди хо то ми ја, ан тро по ло шке раз ли ке ко је 
де ле љу де од жи во ти ња, раз ли чи тост су бјек та и објек та, по де ла на исти ну и лаж, 
про ва ли ја из ме ђу оних ко ји има ју власт и оних ко ји су из не ког раз ло га оста ли гур ну ти 
на мар ги ну. Ма шта ње о про ме ни тач ке ви ђе ња у ме та фо ри гле да ња све та на о пач ке 
од го ва ра им пул су опи са ном у есе ју о Хе те ро то пи ји – по тре би да се иза ђе из за те че ног 
дис кур зив ног уни вер зу ма ко ји де фи ни ше до са да шњи на чин за па жа ња све та, же ље 
да се окре неш од оба ве зу ју ћих па ра диг ми и про ве риш ка ко из гле да свет из но ве пер-
спек ти ве.

На ве де ним ме та фо ра ма: да бу деш чист по глед, фи зич ка нео д ре ђе ност ко ја те жи 
не ви дљи во сти, мо бил но сти, игри пре ла же ња гра ни ца, гле да ња све та на о пач ке, ула-
же ња у ту ђу ко жу – од го ва ра од ре ђен став, од нос пре ма све ту ко ји чи та лац мо же да 
оте ло ви, при хва ти као свој, учи ни од ње га вла сти ти прин цип фи зич ке и дру штве не 
ор га ни за ци је. И то „чи сто гле да ње“ и „фи зич ка нео д ре ђе ност“ у ко ре ла ци ји су с ка рак-
те ри стич ном за То кар чук кре а ци јом све зна ју ћег при по ве да ча, или не ку лич ност као 
што је Јен та у Књи га ма Ја ко вље вим, ко ја од јед ном сти че спо соб ност над људ ског уви да 
– бес те ле сног, без ма ло бо жан ског гле ди шта. У књи зи Ана Ин си ла зи у до њи свет та ани-
хи ла ци ја иден ти те та ко ји је га рант дис кур са на ћи ће из раз у стал ном ме ња њу на ра то ра 
и у по на вља њу сва ког пу та фор му ле „ја – сва ко/сва ка, ко ји/ко ја при по ве дам“. Кла ти 
се, ми чи се, ми чи. Са мо та ко ћеш му ума ћи – ка же у Бе гу ни ма про ро чи ца-кло шар ка.

Раз би ја ње ро ма неск не фор ме на низ фраг ме на та чи ји по ре дак ни је уна пред од ре-
ђен, то сво је вр сно ста вља ње у по крет чи та о че ве пер цеп ци је, при мо ра ва ње на ин тер-
пре та циј ско лу та ње и из ла же ње ван ли не ар ног на чи на чи та ња, ши ро ко при ме ње на 
тех ни ка раз ли чи тих ви зу ра – и је сте екви ва лент „ула же ња у ко жу“ дру го ме, по гле ду 
из ње го ве пер спек ти ве. Ин тер вен ци ја при ме ње на у Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр
твих по чи ва у рас пр ши ва њу опо зи ци ја ка рак те ри стич них за кри ми на ли стич ки ро ман: 
кри ви ца/ка зна, зло чи нац/су ди ја, до бро/зл о, по глед на од ре ђе не ства ри из пот пу но 
дру га чи је пер спек ти ве, „на глав це“. 

Из по ка за них ана ли за по ма ља се сли ка књи жев ни це ко ја до след но кре и ра јед ну 
на ро чи ту по зи ци ју из ко је про го ва ра дис курс – и мак си мал на и ми ни мал на по зи ци ја, 
осло ње на на не пре кид но осци ло ва ње из ме ђу ис кљу че но сти и ода бра но сти, по зи ција 
пер ма нент не не у ко ре ње но сти, бек ства од јед но знач но сти. То је осци ло ва ње из ме ђу 
при вид них су прот но сти, ко је се ма ни фе сту је на раз ли чи тим ни во и ма. То кар чук до жи-
вља ва књи жев ност као чин ме ђу људ ске ко му ни ка ци је, ве о ма те шке и суп тил не, ко ја 
те жи да бу де ко инé, и као пре ла же ње гра ни ца ко је де ле гру пе и је дин ке. Же ли да по-
шту је раз ли ке, да да је глас они ма ко ји су осу ђе ни на ћу та ње, а и да пре и спи та за те чене 
је зи ке кад по ста ју из вор не прав де, упро шћа ва ња и опре си је. То је про је кат лу дич ке 
и ујед но еру ди циј ске про зе, ко ја за до вољ ство при по ве да ња спа ја са тран сфу зи јом тео-
риј ске ре флек си је у свест про сеч ног чи та о ца. Пре ко ра чи ва ње опо зи ци ја и тра же ње 
де ли кат не рав но те же из ме ђу су прот но сти по ја вљу је се та ко ђе на ни воу фор ми ра спе-
те из ме ђу фраг мен та и еп ске сти хи је при че. Су штин ска ди мен зи ја у та квим раз ма тра-
њи ма је сте тре ти ра ње књи жев но сти као учин љи вог дис кур са, ко ји хо ће да ан га жу је 
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при ма о ца по ру ке, уву че га у сво ју игру и вр ши ути цај – ин ди ви ду а лан, ме ђу и ни ди ви-
ду а лан, дру штве ни – да кле, не са мо што ће да опи су је ствар ност не го ће по ку ша ва ти 
и да ту ствар ност про ме ни. 

О пре ла же њу дис кур зив не гра ни це из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње

Нај ја чи ми шић људ ског те ла је је зик – на пи са ла је Ол га То кар чук у Бе гу ни ма. На дру-
гом ме сту до да је: Онај ко ни је на у чио да го во ри за у век ће оста ти за ро бљен у клоп ци. Кад 
је реч о књи жев но сти као о дис кур су ис кљу че них, о гле ди шти ма мар ги на ли зо ва них 
гру па, он да је по ку шај кон цеп ту а ли зо ва ња пат ње жи во ти ња на нај о штри јој гра ни ци: 
про ва ли ја из ме ђу оних ко ји се не слу же је зи ком и оних ко ји го во ре. То је дис курс који 
пре ва зи ла зи по де лу на „људ ско“ и „не-људ ско“, до спе ва до гра ни це на шег го во ра и 
чи ни га па ра док сал ним слу ча јем.

Књи жев ност као дис курс

У свом есе ју „Ка ко на ста је род“ Ол га То кар чук пи ше о ну жно сти ис ко ра че ња из са-
знај них на ви ка: До вољ но је да се отво ри мо за буд ност у ма трик су је зи ка, у тро мо сти 
пој мо ва и инер ци ји вла сти тих ми са о них на ви ка. Је зик има моћ да об ли ку је ствар ност, 
вр ста је ма трик са, устро ја ва ди хо то ми је и хи је рар хи је, об ли ку је иден ти тет, де ли и ис-
кљу чу је. Књи жев ност рас по ла же ве ли ким кри тич ким по тен ци ја лом, сред стви ма ко ји 
омо гу ћа ва ју да се те струк ту ре пре и спи ту ју и обр ћу. Има и моћ да де лу је на ко лек тив, 
вр ше ћи ва жну ко му ни ка циј ску функ ци ју: спа ја љу де у уса гла ша ва њу не ка кве ствар но
сти (...) тра си ра гра ни це иден ти те та, уда ра те ме ље кул тур не за јед ни це, гра ди пут 
ка остат ку све та. Ти по гле ди су бли ски пре ми са ма кри тич ке ана ли зе дис кур са, и књи-
жев ност се сход но то ме по ка зу је као тип ко му ни ка ци је ко ја ре про ду ку је пра ви ла и 
ме ха ни зме у са вре ме ној дис кур зив ној раз ме ни. Прак ти ча ри кри тич ке ана ли зе дис кур-
са те же да де ми сти фи ку ју струк ту ре вла сти и до ми на ци је при сут не у је зи ку, не јед на-
ко сти про ис те кле из мар ги на ли за ци је од ре ђе них гру па с об зи ром на род не иден ти-
те те, етин чко и по ре кло сре ди не, кла сне при пад но сти или сек су ал не ори јен та ци је. У 
про зи То кар чук мо же се ука за ти не са мо на из ра зи те ин те р ди скур зив не ре ла ци је, 
не го и на раз ли чи те за ви сно сти ко је их спа ја ју са дру гим дру штве ним дис кур си ма. 

Књи жев ност и „во ља за исти ном“

Још од Пла то на по чи ње је дан од ве ли ких си сте ма дис кур зив ног ис кљу чи ва ња – 
опо зи ци ја исти не и ла жи. Још за грч ке пе сни ке VI ве ка п. н. е. исти ни ти дис курс у 
вред но сном сми слу из ра жа вао је по што ва ње и страх ко јем се мо ра ло пот чи ни ти јер 
је био вла да ју ћи, био је из го ва ран уз по себ на пра ва и пре ма зах те ва ном ри ту а лу.2 То је 
био дис курс ко ји је за до во ља вао прав ду и сва ком до де љи вао ње гов део, го вор пе сни-
ка и со фи ста, осло њен на ја ку ри ту а ли за ци ју и ефи ка сан, су де ло вао је у ре а ли за ци ји 

2 Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, пре вео с фран цу ског Де јан Ани чић, Кар пос, 2007. (Прим. прев.)
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из ре че ног, био је чин. Али већ век ка сни је, нај ве ћа исти на ви ше ни је ле жа ла у то ме 
шта је дис курс био, у оном што је чи нио, не го у оно ме што је го во рио: до шао је дан 
ка да се исти на по ме ри ла од ри ту а ли зо ва ног, де ло твор ног и пра вед ног чи на ис ка зи-
ва ња у сам ис каз, ка ње го вом сми слу, фор ми, ње го вом објек ту, ње го вом од но су ка 
свом ре фе рен ту.3 Тај но ви дис курс на коц ку ста вља же љу и моћ, за тво рен у илу зи ју 
соп стве не не у трал но сти, „оправ да ва за бра ну и де фи ни ше лу ди ло“ (Ми шел Фу ко, По
ре дак дис кур са). „Во ља за исти ну“ ко ја ле жи у те ме љи ма тог дис кур са има тен ден ци ју 
да вр ши при ти сак на дру ге дис кур се. Је дан од њих је европ ска (за пад на) књи жев ност 
ко ја је мо ра ла да тра жи осло нац у при род ном, ве ро ват ном, у искре но сти, у на у ци 
та ко ђе, у исти ни том дис кур су.4 У ства ра ла штву То кар чук ди мен зи ја ре ла ци је из ме ђу 
књи жев но сти и фи ло зоф ског дис кур са је су штин ска: мо ја па мет ни је ди хо то миј ска и, 
сем то га, узе ла је за ми си ју да пра ти те че сто при вид не ду а ли зме и иг но ри ше то ужа
сно при ми тив но пи та ње шта по сто ји а шта не по сто ји („Ме две дов трен“). 

По де ла на исти ну и лаж у есе ју „Ме две дов трен“ под ри ве на је и схва ће на као се ча 
све та јед ним удар цем, ди хо то ми ја у ко јој се шко лу ју на ше па ме ти и ко ја кри во тво ри 
ви ше ди мен зи о нал ну и ком пли ко ва ну струк ту ру ствар но сти. Књи жев ност ов де по ста-
је дис курс ко ји ту по де лу по ни шта ва, пре и спи ту је, под ри ва, не пре ста но пре ва зи ла зи 
по де лу на фик ци ју и ствар ност, и тај дис курс де лу је су ге стив ни је од тра ди ци о нал не 
ар гу мен та ци је, у то ме је ње но пре и мућ ство. У есе ју „Жи во тињ ске ма ске“, То кар чук 
ка же: Фик ци ја је сна жни ја од ствар но сти (...) сва ко из ра жа ва ње ми шље ња мо ра би ти 
су бјек тив но, упр кос оно ме че му нас уче на уни вер зи те ти ма, упр кос ин сти ту ци ји на у
ке као зна ња ко је те жи мак си мал ној објек ти ви за ци ји (...) са мо књи жев на фик ци ја је у 
ста њу да ис при ча то су бјек тив но ста ње чо ве ка и мо же да из гра ди чи та ву осо бу, чи ме 
сти че при мат над ар гу мен ти ма ра зу ма. 

У књи зи Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа лич ност Ер го Сум, ко ји је до био име по оцу фран-
цу ског ра ци о на ли зма, про чи тао је код Пла то на ре че ни цу: „Ко је јед ном оку сио људ ске 
из ну три це, тај мо ра да по ста не вук.“ Ова Пла то но ва ре че ни ца у све сти Ер гоа Су ма 
по ста је пер фор ма тив – на став ник исто ри је пре тва ра се у ву ко дла ка кад год је пун 
ме сец. За бра на и гра ни ца су у са мом је зи ку, гра ни ца из ме ђу „обич ног“ и нео бич ног 
ме са, за бра ње ног људ ског ме са. Кад је Ер го пр ви пут оку сио за мр зну тог ко ле гу, по-
на вљао је: „По ми сли са мо, то је обич но ме со, из су пе.“ Ци тат из Пла то но вог тек ста 
по кре ће у све сти ју на ка ла ви ну пси хо ло шких про це са чи ји је ефе кат бај ко ви та ме та-
мор фо за. Мит ско чу до ви ште као про из вод фи ло зоф ског за кљу чи ва ња ли чи го то во на 
спрд њу, по го то во ако има мо у ви ду да је овај му шка рац до био име по фран цу ском 
ра ци о на ли сти. У ra tio уда ра ју две здру же не си ле: ani ma li tas и књи жев ност. Овај су штин-
ски при мер по ка зу је нам да је по сре ди пре и спи ти ва ње хи је рар хи је ан тро по цен трич-
ног и ра ци о на ли стич ког дис кур са уз по моћ стрик те књи жев них сред ста ва – дис крет ног 
пре ла за из сфе ре исти не у сфе ру фик ци је. И упра во то су на зна че не гра ни це и за бра-
не у је зи ку – фор му ле ко је без ма ло ма гиј ски ба ја ју наш на чин за па жа ња ствар но сти. 

3 Исто. (Прим. прев.)
4 Исто. (Прим. прев.)
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Ан тро по цен трич но ис кљу чи ва ње

За ан тро по цен трич ни дис курс од кључ ног зна ча ја је гест ис кљу чи ва ња, ко ји са вр-
ше но пред ста вља кон цеп ци ја ан тро по ло шке ма ши не Ђор ђа Агам бе на (Отво ре но: 
чо век и жи во ти ња): Уко ли ко је код ње га по сре ди про из во ђе ње људ ског пре ко опре ке 
„чо векжи во ти ња“, „људ сконе људ ско“, ма ши на де лу је ну жно уз по моћ ис кљу че ња (ко је 
је сваг да већ и укљу че ње).5 

Про за Ол ге То кар чук мо же се чи та ти у кон тек сту кри тич ког пост ху ма ни зма, ко ји 
је ре ви зи ја ан тро по цен три зма, а об у хва та, из ме ђу оста лог, сту ди је о жи во ти ња ма, 
биљ ка ма и ства ри ма (Мо ни ка Ба ке, „Пост ху ма ни зам: чо век у све ту ве ћем од људ ског“). 
То кар чук пре и спи ту је опре сив не струк ту ре хе ге мо ниј ског ан тро по цен трич ног дис-
кур са. Да ри јуш Ча ја у члан ку „Жи во ти ње у ка ве зу (је зи ка)“ по сма тра де ло ва ње ми сли-
ла ца ко ји же ле да под ри ју „зуп це ан тро по ло шке дог ма ти ке“, „ми то ло ги је о људ ској 
су пре ма ци ји“, „пред ра су де“ у на шем раз ми шља њу о жи во ти ња ма. Ка ко об на жи ти ове 
„обра сце“ и „на ви ке“? Да ли је зик фик ци је мо же би ти де ло тво ран ан ти до тум за дис-
кур зив не пред ра су де и хи је рар хи је? 

Су штин ска је по де ла на „на ши“ и „ту ђи“: „ту ђи“ су они с ко ји ма не тре ба ко му ни цира-
ти јер то про из во ди ри зик на ру ша ва ња те ри то ри је гру пе и дез ин те гра ци је иден ти те та.6 
Дис курс ис кљу чи ва ња ути че на дру ге ти по ве дис кур са, нпр. ра си стич ки, по пу ли стич-
ки, на ци о нал ни, па три јар хал ни, иден ти тет ски и ко ло ни јал ни, про ди ре у раз ли чи те 
вр сте го во ра и сти ло ва. 

„Ми и они“. Кон стру и са ње су бјек та дис кур са ис кљу че них

Ја њи на Ду шеј ко из књи ге Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих пред став ни ца је не-
ко ли ко дис кри ми ни са них гру па: же на, ста ри јих ли ца и за штит ни ка пра ва жи во ти ња. 
Ка да ка же „ми“, он да го во ри о се би и сво јим при ја те љи ма, у ње ним очи ма то су из у зет-
не је дин ке, осе тљи ве, не при ла го ђе не на окрут не дру штве не за ко не. Кад пред ста вља 
лов це, го во ри на ве о ма упро шћен на чин, на гла ша ва раз ли ку из ме ђу „на ших“ и „њи хо-
вих“. Лов ци су ор ди нар ни и сли ва ју се у сли ку без ре флек сив ног окрут ног уби це. Ду шеј ко 
их не упо ре ђу је са љу ди ма или жи во ти ња ма, али по ста вља „гра ни цу вр сте“, у ње ним 
очи ма то су би ћа де мон ских од ли ка. Том ин тер вен ци јом ис кљу чу је лов це из кру га 
људ ских и жи во тињ ских би ћа, уда љу је их, и са те раз да љи не би ће јој лак ше да уби ја. 

Пра во гла са. О ме ха ни зми ма ле ги ти ми за ци је и де ле ги ти ми за ци је

У ле ги ти ми за ци ји ис кљу чи ва ња, дис кри ми на ци је, ре пре си је и ис ко ри шћа ва ња 
дру гих лов ци се по зи ва ју на др жав ни за кон, Бо га или на „здрав ра зум“. Ју на ки ња ро-
ма на да је се би пра во да бу де за ступ ник жи во ти ња. То је етич ки и епи сте мо ло шки 

5 Ђор ђо Агам бен, Отво ре но: чо вјек и жи во ти ња, пре вео с ита ли јан ског Ма рио Ко пић, Гра дац, 
Ча чак, 2014. (Прим. прев.)
6 Бо же на Ви тош, „О дис кур су ис кљу чи ва ња и дис кур си ма ис кљу че них из лин гви стич ке пер спек-
ти ве“, Текст и дис курс, 2010, бр. 3, стр. 16. (Прим. прев.)
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про бле ма тич на си ту а ци ја јер же на на сту па у име ну Дру гог ко ји ћу ти. Се бе кре и ра у 
сво је вр сну иза бра ни цу: Ни сам ла га ла кад сам вам ре кла да се жи во ти ње све те на љу
ди ма. Би ла сам њи хо во Ору ђе. Та ко је би ло за и ста (Ву ци сво је ра ло...). Ду шеј ко про го ва ра 
као не ка ви ша си ла и по ста је вр ста ме ди ју ма, са мо што ин стан ца на ко ју се по зи ва њу 
не схва та озбиљ но. У ло кал ној за јед ни ци она је до шљак, мо жда су за то ста ро се де о ци 
пре ма њој не по вер љи ви. За лов це је она стра нац чи ја екс клу зи ја по ма же да се утвр ди 
дис кур зив на за јед ни ца. Жи те љи је на зи ва ју „же не ти на“ и „лу да ја“. Ду шеј ко је дру га-
чи ја, не ма пра во гла са, иа ко упор но по ку ша ва да пре ко ра чи гра ни це из ме ђу оних 
ко ји ћу те и оних ко ји го во ре, пре но се ћи у сфе ру ре чи оно што је ван вер бал но. Она је 
фу ко ов ски лу дак ко ме је при зна та спо соб ност да ис ка же скри ве ну исти ну (Ми шел 
Фу ко, По ре дак дис кур са), она је не ко ко, па ра док сал но, ви ди ви ше, упо до бља ва се фи-
гу ри ша ма на или трик сте ра. Не сме те да пу ца те у жи ва Ство ре ња! – ка же на ра тор ка; 
Све је у ре ду, иди те ку ћи. Пу ца мо у фа за не – од го ва ра ло вац. Тај „ред“ је „ред“ јед ног 
од ре ђе ног, на ро чи тог дис кур са, а сит на за ме на „жи вог би ћа“ у „фа за на“ от кри ва је дан 
од нај под му кли јих ме ха ни за ма ло вач ког жар го на. У свом члан ку „Пре фар бан свет – ми-
то ло ги ја ло ва“ Да ри јуш Ча ја ка же: У ло вач ком је зи ку ни шта се не на зи ва ди рект но, за 
ве ћи ну ло вач ких прак си по сто је спе ци фич ни, пе ри фра стич ки из ра зи (...) тај је зик ве што 
при кри ва све што се од но си на фи зи о ло ги ју уми ра ња, чи ње ни цу уби ја ња шум ске ди вља
чи. У бе се ди све ште ни ка Шу шка: лов ци пу тем од стре ла во де од го ва ра ју ћу ло вач ку 
по ли ти ку – ниг де не па да реч „уби ја ње“. Шу шак за тим на гла ша ва ло вач ку ети ку: Увек 
има мно го кри во ло ва ца, они не по шту ју за ко не при ро де, сви ре по уби ја ју жи во ти ње, не 
ха ју ћи за ло вач ке за ко не. Ви се за ко на при др жа ва те. 

По јам „за кон“ јед на је од кључ них ка те го ри ја ко ја омо гу ћа ва да се раз у ме ре то ри-
ка овог ро ма на. Зло чи ни ло ва ца су при хва ће ни и осве шта ни оби чај ним пра вом, об у-
хва ће ни су окви ри ма дру штве них ри ту а ла, и обич но оста ју не за па же ни. Све је, да кле, 
пи та ње при хва ће не тер ми но ло ги је, од ре ђе них де фи ни ци ја, и Токарчукova по ка зу је 
до ко је ме ре од ре ђе ни дис курс ак тив но об ли ку је наш на чин по сма тра ња и схва та ња. 

О они ма ко ји су овла шће ни и они ма ко ји то ни су

Не се ки рај те се, има мо овла шће ња – ка жу за се бе му шкар ци с ко ји ма се пре пи ре 
же на (Ву ци сво је ра ло...), и ана лог но схва та ње прав ног овла шће ња по ја вљу је у сце ни 
кад Ду шеј ко уби ја јед ног од ло ва ца: ...ако сам у пра ву, све ће се скло пи ти да ћу тач но 
зна ти шта да ра дим. Гра ни ца из ме ђу за ко на и бе за ко ња рас пли ња ва се, Ду шеј ко по-
пут Каф ки ног ју на ка пред вра ти ма За ко на, по зи ва се на уста ље не фор ме из ра жа ва ња 
по ве за не са вла шћу и за ко но дав ством – пи ше при ја ве, из ве шта је, пи сма вла сти, опи-
су је зло чи не ко ји се вр ше над жи во ти ња ма. Њен глас оста је не чу јан, ни ко не же ли да 
га чу је. Од нос из ме ђу дис кур са хе ге мо ни је и дис кур са ис кљу че них об ли ко ван је у 
елип тич ној ком по зи ци ји – ње на пи сма и из ве шта ји оста ју без ика квог од го во ра, и у 
то ме је раз го вет но ви дљив ме ха ни зам ко ји опи су је Фу ко у де лу По ре дак дис кур са, а 
ана лог ну си ту а ци ју про на ла зи мо и у Бе гу ни ма – ју на ки ња ко ја алу ди ра на Ку ци је ву 
Ели за бет Ко сте ло, ов де је ау тор ка Збор ни ка ни тко влу ка, то тал ног де ла, ве ли ке књи ге 
ко ја не ће пре ћу та ти ни је дан зло чин по чи њен од по чет ка све та. Тај текст је вр ста етич ке 
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фан та зма го ри је и има фор му из ве шта ја обо га ће ног чи та вом апа ра ту ром фу сно та, што 
тре ба да му да „овла шће ња“, учи ни га ве ро до стој ним, упи ше га у оба ве зу ју ће до ме не 
ко му ни ка циј ских стан дар да са вре ме не ци ви ли за ци је. Ду шеј ко ку ца на вра та За ко на, 
тра жи прав ду, по зи ва се на ар гу мен те, али чи нов ни ци не ви де раз ло ге за ди ја лог са 
њом, њен ис каз не ула зи у окви ре оно га што је оп ште при хва ће но за сми сле но и за то 
не мо же би ти озбиљ но схва ће на: Ви де ла сам и да не раз у ме све што го во рим (...) што 
сам се ко ри сти ла ње му не по зна тим ар гу мен ти ма, али и за то што мно ге ре чи не зна. 
И за то што је тип Чо ве ка ко ји пре зи ре оно што не раз у ме. 

Ова ква ра ди кал на про мен љи вост „је зи ка“ за сно ва на на крај ње раз ли чи тим ка те-
го ри за ци ја ма и хи је рар хи ја ма – то су два пра ва, два за ко на, два ви да овла шће ња, две 
ак си о ло ги је. У до ме ну пост ху ма ни стич ког дис кур са Ја њи ни Ду шеј ко из би је но је из 
ру ке оруж је ко је је је дан од глав них ар гу мен та циј ских то по са ка рак те ри стич них за 
дис кур се свих мар ги на ли зо ва них гру па – то пос ху ма ни та ри зма. 

Исти на и ху ла

У де лу По ре дак дис кур са Ми шел Фу ко по ка зу је про це ду ре кон тро ле дис кур са, ука-
зу је на гру пу ко ја на ме ће по тен ци јал ним уче сни ци ма од ре ђе не зах те ве, и док три ну 
ко ја под ри ва ста тус су бјек та и ње го вог ис ка за – су бјек ти су овла шће ни са мо за од ре-
ђе ни тип ис ка за, а сви дру ги су за бра ње ни, не пра во сна жни. Док три на по ве зу је је дин-
ке, озна ча ва њи хов иден ти тет, кон сти ту и ше за јед ни цу ван ко је се на ла зе дру ги, они 
ко ји не по шту ју оба ве зу ју ћа пра ви ла. 

У ре ли гиј ском дис кур су оп ту жба по ста је ху ла – ху ла је из ла зак из ван на чи на го во-
ра ко ји се за сни ва на хи је рар хиј ски ни жем ступ њу ре зер ви сан за жи во ти ње. Дај те, не 
ху ли те Бо гу, не мо гу пси да за ме не ћер ке – ка же све ште ник Шу шак сво јим све ште нич ким 
слен гом, а же на ипак и да ље „ху ли“. Ху ли или го во ри исти ну? Се ман тич ки је пре о бра-
же на и реч „ам вон“ ко ја озна ча ва осве шта но ме сто за го во ре ње исти не, за Бож ју реч. 
С ам во на не мо же сва ко да го во ри, не го са мо онај ко има пра ва да пред во ди ри ту ал. 
Ри ту ал, пи ше Фу ко, не са мо да пре ци зно де фи ни ше ква ли фи ка ци је су бјек та-го вор ни-
ка, фор му ле или окол но сти ис ка за, не го и сте пен учин ко ви то сти ре чи, њи хо ву при-
нуд ну си лу. С ам во на про го ва ра све ште ник Шу шак кад го во ри лов ци ма: Ви се за ко на 
при др жа ва те. (...) Вла дај те зе мљом, вла дај те њом. Ва ма, лов ци ма, Бог је ове ре чи на
ме нио, јер Бог је по моћ ни ком сво јим чо ве ка на чи нио, да би у де лу сво ме ко је је ства ра њем 
учи нио и чо век имао свој удео. Реч „ло ви ти“ са др жи се у „бла го сло ви ти“. Ле по ти при ро
де ко ја је дар бож ји чо век је по зван да слу жи, и тим бо го служ јем при во ди к до бро де те љи 
ка ко сва ког дру гог чо ве ка, та ко и све це лу при ро ду (Ву ци сво је ра ло..., стр. 246).

Цр кве ни ам вон у гла ви Ду шеј ко по ве зан је са ло вач ком че ком, а она пак асо ци ра 
на стра жар ску ку лу у конц-ло го ри ма: Са да ми је по ста ло ја сно због че га те на пе ре не 
шиљ бо ке ко ји ли че на стра жар ни це из концло го ра зо ву ло вач ке про ма трач ни це – јер 
је то пре ди ка о ни ца уби це. Ода тле, са те про по ве да о ни це Чо век се над дру гим Би ћи ма 
уз ви су је и сам се би до де љу је пра во да рас по ла же њи хо вим жи во ти ма. По ста је ти ра нин 
и узур па тор (исто, стр. 245). То кар чук ов де ис ко ри шћа ва је дан од еле мен тар них то-
по са кри тич ког пост ху ма ни зма – фи гу ру хо ло ка у ста жи во ти ња. Ду шеј ко зна и то да 
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Шу шак ху ли, ка те го ри је „исти не“ и „ху ле“ ма е страл но за ме њу ју сво је уло ге – про ме на 
дис кур са узро ку је про ме ну ква ли фи ка ци ју го вор ног жан ра. 

Обр ну та еу ха ри сти ја и пост ху ма ни стич ка тран ссуп стан ци ја

Кад пи ше о го во ру лу да ка, Фу ко ка же да се не мо же чак из вр ши ти тран ссуп стан-
ци ја, пре тва ра ње хле ба у те ло за вре ме ми сне жр тве (По ре дак дис кур са). Еу ха ри сти ја, 
кључ ни мо ме нат ка то лич ке ми се за Ја њи ну Ду шеј ко по ста је ма ка бри стич ки чин сим-
бо лич ног ме со ждер ства. Сим бол Бо га-Ја гањ ца све ден је ов де на ма те ри јал ну осно ву 
– ју на ки ња је уве ре на да кад би Бог по сто јао, у свом истин ском об ли ку мо рао би би ти 
жи во ти ња и си гур но би ка жња вао љу де чи ји су же лу ци пу ни оста та ка мр твих жи во-
ти ња. Мо ни ка Ба ке, фи ло зоф ки ња из По зна ња, у тек сту „Ме ђу на ма жи во ти ња ма. О 
емо ци о нал ним од но си ма из ме ђу љу ди и дру гих жи во ти ња“ под се ћа да од нос из ме ђу 
по је де ног и оно га ко ји је де, од ра жа ва увек од ре ђе ну хи је рар хи ју би ћа. Са мо чо век 
мо же да је де пред став ни ке дру ге вр сте, сам оста је не так нут – та бу ан дро фа ги је озна-
ча ва гра ни цу из ме ђу чо ве ка и дру гих вр ста. Мо ни ка Ба ке у том ду ху ци ти ра ми шље ње 
аме рич ког фи ло зо фа Ал фон са Лин ги са, ко ји људ ски од нос пре ма оста лим би ћи ма 
де фи ни ше као „обр ну ту еу ха ри сти ју“ ба зи ра ну на за по ве сти: „Не је ди те мо је те ло, не 
пиј те мо ју крв“, и су прот ност те си ту а ци је на ла зи мо у Бе гу ни ма, кад по ме ну та то кар-
чу ков ска Ели за бет Ко сте ло твр ди да се у свом пра вом ли ку и об лич ју Бог об ја вио на 
ол та ру у Ген ту – све тлу ца ви ја га њац, скро ман и кро так, ко ји се из љу ба ви да је љу ди ма. 
Пра ви Бог је жи во ти ња. У жи во ти ња ма је, та ко бли зу да га и не опа жа мо. Сва ко днев но 
нам се по све ћу је, ви ше пу та уми ре, хра ни нас сво јим те лом, оде ва у сво ју ко жу, до зво
ља ва да на ње му ис про ба ва мо ле ко ве да би смо мо гли да жи ви мо ду же и леп ше. Та ко нам 
по ка зу је ве за ност за нас, да ру је нас при ја тељ ством и љу ба вљу (Бе гу ни, стр. 47).

Кри ми на ли стич ки ро ман – пи та ње жан ра

Кад го во ри мо о ро ма ну Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих, ва жан је про блем ге-
но ло ги је. Не ки кри ти ча ри пре ба ци ва ли су Ол ги То кар чук да кон вен ци ја кри ми на ли-
стич ког ро ма на ни је аде кват на за ни во озбиљ но сти ко ји је нео п хо дан за те ма ти ку 
овог ро ма на. Се ман тич ка функ ци ја са ме фор ме ов де ни је с пра вом ба га те ли зо ва на. 
Кла си чан кри ми на ли стич ки ро ман ба зи ра се на при чи о зло чи ну и по тра зи за по чи-
ни о ци ма. То је при ча о ис тра зи ко ја се во ди у име пра ва, за ко на, али то чи не они ко ји 
сто је на стра ни за ко на. Гра ни ца је раз го вет на. У овој књи зи пак та фор ма је из о кре ну та, 
под врг ну та сво је вр сној ин вер зи ји еле ме на та, а ре зул тат то га је да су тра ди ци о нал не 
ди хо то ми је и гра ни це на ру ше не. У епи ло гу са зна је мо да Ду шеј ко сто ји иза уби ста ва, 
али раз ре ше на је за го нет ка и дру гог зло чи на – му шкар ци ко је је же на пре то га уби ла, 
из чи сте за ба ве уби ли су ње не во ље не псе. Два џе ла та би ли су чу ва ри др жав ног и 
бо жан ског за ко на, а сем то га кр ши ли су дру го пра во – оно за ко је Ја њи на Ду шеј ко 
сма тра да га са ма бра ни. То је јед но став но, али ве о ма функ ци о нал но обр та ње, слич но 
оно ме ко је је То кар чук то ли ко фа сци ни ра ло у ро ма ну Ис под ко же Мај кла Фа бе ра, који 
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из но си ше му по ко јој А уз га ја и је де Б, и то пре тва ра у ко шмар, јер ho mo sa pi ens по ста-
је би ће не ко дру ги га ји, не ка не-људ ска вр ста. 

У овом ро ма ну То кар чук пре о кре ћу се по зи ци је џе ла та и жр тве, зло чи на и пре су-
де. Ау тор ка пре и спи ту је раз ли ке на ко је смо на вик ну ти и по ка зу је да у до ме ну про-
ме ње них дис кур са исти тер ми ни мо гу да зна че не што пот пу но дру га чи је. У пер спек-
ти ви оп ште при хва ће не ан тро по цен трич не ак си о ло ги је кри ви цу Ду шеј ко при хва та мо 
за очи глед ну, зло чин ло ва ца пак, осве штан оби ча јем, об у хва ћен је окви ри ма дру штве-
них ри ту а ла, обич но оста је не при ме ћен. Све је, да кле, пи та ње при хва ће не тер ми но-
ло ги је, од ре ђе не де фи ни ци је – То кар чук још јед ном по ка зу је до ко је ме ре од ре ђе ни 
дис курс ак тив но об ли ку је на чин гле да ња и схва та ња. И ако ова књи га на и ђе на плод но 
чи та лач ко тле, мо гла би да до ве де до пре вред но ва ња, ре ва ло ри за ци је пред ра су да, 
про ме не је зи ка и сен зи бил но сти чи та о ца. 

Дру га чи је гле ди ште – књи жев не кон цеп ту а ли за ци је из ван људ ских  
на чи на пер цеп ци је све та

У мо но ло гу Ја њи не Ду шеј ко ве ро ват но се на ла зи ин тер тек сту ал на ве за с тек стом 
То ма са Нај џе ла Ка ко је би ти сле пи миш, у ко јем фи ло зоф по ста вља пи та ње о све сним 
мен тал ним ста њи ма у ра зним људ ским и ван људ ским ва ри јан та ма. Про мен љи вост 
не за ми сли ве пер спек ти ве сле пог ми ша под се ћа ју на ки њу на њен ино ко сни на чин 
по сма тра ња: Сил но бих же ле ла да знам ка ко Сле пи миш ви ди свет, да бар јед ном у ње
го вом те лу пре ле тим Ви со ра ван. Ка ко сви ов де из гле да мо ви ђе ни ње го вим чу ли ма? Као 
сен ке? Као сно по ви тре пе ре ња, из во ри бу ке? (...) У су шти ни, мно го то га сам има ла с 
њи ма за јед нич ког – и ја сам ви де ла свет у дру га чи јем спек тру, на гла вач ке. 

У не ку ру ку овај од ло мак по ка зу је еле мен тар ни по тез ко ји се мо же уо чи ти у књи-
жев ном по ку ша ју пре вред но ва ња за те че ног на чи на го во ра о жи во ти ња ма, то је обр-
та ње, ин вер зи ја, ре ви зи ја, окре та ње на глав це, уте ме ље но на ем па тич ној по тре би да 
се „уђе у ко жу“ Дру го ме, да се по гле да ње го вим очи ма, и то је већ од ра них ро ма на 
То кар чук пра вац књи жев ног пре ла же ња гра ни ца пер цеп ци је. Та су бјек тив на тач ка 
гле ди шта не мо же се об у хва ти ти објек тив ним, фи зи ка ли стич ким и ре дук ци о ни стич-
ким те о риј ским тер ми ни ма, про блем је ши ри и ти че се по ку ша ја је зич ког об у хва та ња 
ин ди ви ду ал ног на чи на по сма тра ња. У слу ча ју То ка р чук по ка зи ва ње не-људ ског на-
чи на пер цеп ци је че сто је за сно ва но на кре а ци ји од ре ђе ног на чи на до жи вља ва ња 
вре ме на и про сто ра, или пак ва ри ја ци ја ма вре ме-про сто ра у ко јем од ре ђе но би ће 
функ ци о ни ше. У Пам ти ве ку и дру гим до би ма ин ди ви ду ал на тач ка гле ди шта или ши ре 
– спе ци фич на ди мен зи ја по сто ја ња, раз ли чи тих људ ских и не-људ ских би ћа би ва де-
фи ни са на као „до ба“. То ка р чук опи су је ка ко свет за па жа ју ор га ни зми ко ји ма ни смо 
на ви кли да при пи су је мо ни ка кву фор му све сти: Др ве ће је за ро бље но у про сто ру, али 
не у вре ме ну. Вре ме на их раз ре ша ва веч ни сан. У том сну не ра сту осе ћа ња, као у жи во
тињ ском сну, не ра ђа ју се сли ке, као у људ ским сно ви ма (...) У че тво ро крат ном сме њи
ва њу го ди шњих до ба др во не зна да по сто ји вре ме и да се до ба јед но за дру гим сме њу ју. 
За др во, све че ти ри ка кво ће по сто је за јед но.



129

У свим ро ма ни ма Ол ге То кар чук ка рак те ри стич но је по ка зи ва ње не-људ ске све сти 
као не чег крај ње дру га чи јег, а што ипак на кра ју бу де опи си во. Увид у из ме ње ну пер-
спек ти ву је, упр кос све му, не ка ко мо гућ. У есе ју „Жи во тињ ске ма ске“ ау тор ка се пи та: 
Ко се кри је под ли ком су се до ве мач ке и ко је та ве се ла ку ја јорк шир ског те ри је ра ко ју 
сва ког да на ви ђам на сте пе ни шту? Ко су сви ња, ко ко шка и кра ва? Смем ли да по ста вим 
то пи та ње? (есеј из књи ге Ме две дов трен).

Ово пи та ње је јед но од кон сти ту тив них пи та ња це ло куп не пост ху ма ни стич ке стру је 
– на чин схва та ња жи во тињ ског иден ти те та и ис ку ства и гра ни це њи хо ве ис ка зи во сти 
у људ ском је зи ку. Чи ни ми се да се Ол га То кар чук с вре ме ном све че шће дис крет но 
за у ста вља на ни воу пи та ња: ка ко жи во ти ња ви ди свет? Ко је она? 

Пост се ку лар ни дис курс у про зи Ол ге То кар чук

Пост се ку ла ри зам као стру ја ов де ће би ти раз мо трен као пред лог од ре ђе ног ти па 
је зи ка. Ако је чо век за јед но са се ку ла ри за ци јом из гу био ве ру у бо жан ски склад ко ји спаја 
ко смос, он да је из гу био и ве ру у је зик за сно ван на том скла ду, ка ко пи ше Ага та Бје лик-
-Роб сон: „гу би так ра ја“ је „гу би так мо гућ но сти“ го во ра ко ји не би био са мо раш ча ра но 
ору ђе Ока мов ско-Беј ко нов ског „вла сто зна ња“ (А. Бје лик Роб сон Ко ги то или ро ђе ње 
мо дер но сти из ду ха гно стич ког па ра док са. Ка ко Ханс Блум берг чи та Де кар та). Ал тер на-
тив ни пред лог је да еман ци по ва ни ра зум пре у зи ма је зик, чи ни од ње га при руч но ору-
ђе у уре ђи ва њу све та по мо ћу на у ке и тех ни ке. У кри лу пост се ку ла ри зма мо же се ипак 
го во ри ти о од ре ђе ној ре ви та ли за ци ји је зи ка, о по врат ку ње го ве екс пре сив не сна ге. 

Про на ла же ње но вих те ме ља за за јед нич ки жи вот би ло би обо га ћи ва ње го во ра, а 
из вор тог бо га ће ња је сте ре ли ги ја, она је ре зер во ар из ког ре флек си ја тре ба да цр пе 
енер ги ју, те мељ на пи та ња при сут на у људ ском ис ку ству. То кар чук је сво ју про зу испу-
ни ла сли ка ма не нор ма тив не ду хов но сти ко ја је ин спи ри са на пост се ку лар ним ре флек-
си ја ма. Реч је о гно зи и ка ба ли. Гно стич ка ше ма по ста је мо дел за са вре ме но ре ли гиј ско 
ис ку ство: Бог је оти шао, али је оста вио рас пр ше не тра го ве по све ту, искре ко је омогу-
ћа ва ју да се очу ва сми сао људ ских те жњи, пред ста вља ју ћи нео п ход ну ори јен та ци о ну 
тач ку и успо ме ну на бо љи жи вот. Ка ба ла би тре ба ло да пред ста вља из вор иде је већ 
не по сто је ћег Бо га и ве ру у при су ство „бож јег тра га“. Ова лу ри јан ска стру ја, по ми шље-
њу Ага те Бје лик-Роб сон, у мо дер ном до бу је кон тра пункт ни че ан ском на чи ну фи ло-
зо фи ра ња по ко ме се ми сли о има нен ци ји про тив тран сцен ден ци је, у прав цу пот пу ног 
рас ки да ња за ви сно сти ме ђу тим сфе ра ма. 

Рад ња де би тант ске У по тра зи за Књи гом де ша ва се у освит европ ског про све ти-
тељ ства, то је тре ну так кри зе кад је ре ли гиј ски дог ма ти зам усту пио ме сто хе ге мо ни-
ји ра зу ма, кад је у про шлост од ла зи ла епо ха ску че не, спу та ва ју ће ре ли ги о зне сло бо де, 
ми сти ци зма на бу бре лог од емо ци ја, а ра ђа ла се епо ха ра ци о на ли зма, ре флек сни мер мер 
кра љев ства ра зу ма (исто). У Бе гу ни ма ра зум по ста је еле мент си сте ма ад ми ни стри ра-
ња и кон тро ле, ко ји те жи да ухва ти је дин ку у мре жу сво јих ка те го ри ја. У Књи га ма Ја
ко вље вим фран ки сти се на ла зе у дво знач ном рас ко лу из ме ђу ор то док сног ју да и зма и 
кон вер зи је на ка то ли ци зам, у епо хи кад се на исто риј ском об зор ју већ ви де пр ви 
бле сци европ ског про све ти тељ ства. У свим при ме ри ма ау тор ка је кре и ра ла дру га чи-
ју сли ку но ве ду хов но сти, отво ре не, жи ве, а ујед но не нор ма тив не и мар ги на ли зо ва не. 
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У по тра зи за књи гом. Ти ши на и тран сцен дент но ћу та ње

Де би тант ска књи га То кар чук, У по тра зи за Књи гом при ча је о је зи ку, и као да је 
ра за пе та из ме ђу ћу та ња и ври ска. Про та го ни ста, деч ко под име ном Гош, нем је од 
ро ђе ња и та од ли ка чи ни га па ра диг ма тич ном лич но шћу, он на ја вљу је све дру ге „не ме“ 
ко је То кар чук при зи ва у по сто ја ње. Од ба че на, на пу ште на је дин ка ко ја ма шта о то ме 
да се из го ва ра њем ма гич ног „по сто јим“ иш чу па из ам би са нео д ре ђе но сти. Од ли ка 
ко ју сма тра за де фект при бли жа ва га не мо сти жи во ти ња, омо гу ћа ва да ди рект но осе-
ћа свет и пат њу ко ја га про жи ма. Спе ци фич ни „дар ћу та ња“ омо гу ћа ва пу ни је уче ство-
ва ње у све ту, при бли жа ва ју ћи ју на ка ег зи стен ци ји отво ре ној и до ступ ној не људ ским 
би ћи ма јер, „бо ље је раз у ме ти го вор зим ског ве тра и чу ти бол ни крик пуц ке та ња 
кли ца у зе мљи с про ле ћа, не го кли за ти се по по вр ши ни слов не му дро сти“.7 Го шо ва 
не мост озна ча ва је дан пол, док је дру ги пол ти ши на или тран сцен дент но ћу та ње, спрам 
ко јег је људ ски глас са мо глас ва пи ју ћег у пу сти њи. Тај дру ги пол на очи гле дан на чин 
по ве зу је се с по тра гом пу но ће сми сла и за го нет ке по сто ја ња ко ја се мо же ре ши ти 
на уч ним или ре ли гиј ским пу тем. То је и сфе ра ужа са, ег зи стен ци јал не не си гур но сти 
спрам му клог све та ко ји код То кар чук на ла зи свој из раз у уз не ми ру ју ћим сли ка ма 
ћу тљи ве при ро де. Ко нач ни од го вор на ту не си гур ност пред ста вља Књи га: она је сла-
ма ње тран сцен дент ног ћу та ња– от кри ве ње пу но сми сла, ко је код То кар чук до би ја 
ма те ри јал ну ди мен зи ју: па ги на ци ју, фак ту ру па пи ра, фонт и ко ри це. Тра же је Љу ди од 
Књи ге или Брат ство – гру па ути цај них гра ђа на од ко јих сва ко дру га чи је за ми шља тај 
од го вор, јер дру га чи је по ста вља пи та ња. Јед ни их фор му ли шу у окви ри ма ме ди цин-
ског дис кур са, дру ги су по кло ни ци ка ба ле, тре ћи су умет ни ци. На ра тор стал но под вла-
чи рав но прав ност тих по је ди нач них дис кур са, сва ко са др жи че сти цу исти не, сва ко је 
„бли зу“. Мно штво људ ских од го во ра сто ји у опо зи ци ји пре ма то тал ној исти ни Књи ге. 
У тек сту То кар чук осет но је не по ве ре ње пре ма тој то тал но сти: По ми слио је на све оне 
ко ји ма ће Књи га да ти нео гра ни че ну власт. По ми слио је на ра то ве, раз до ре, ло ма че и 
људ ску охо лост. По ми слио је, ко нач но, на сум њу и без вер је ко је се про пи ње као зид сву
где где се чо век су сре ће с оним че му не зна име на. По ми слио је на Цр кву, ко ја хо ће да има 
мо но пол на исти ну, на за во је вач ке вла да ре и на спор на гра нич на под руч ја, на раз ли чи те 
људ ске је зи ке. И баш та да му је по не ста ло хра бро сти. 

То кар чук као да ста је на стра ну тих „раз ли чи тих људ ских је зи ка“ и „спор них гра-
нич них под руч ја“. Гла сно го вор ни ца је ко ег зи стен ци је раз ли чи тих дис кур са и нео п-
ход но сти не го ва ња раз ли ка. 

„По сто јим” као асер тив ност

Го шов го вор по чи ње од не ар ти ку ли са ног из ра за пат ње по гу бит ку бли жњих. Кад 
деч ко про на ла зи Књи гу, она се по ка зу је не мом. Од го вор на сва пи та ња до спе ва у руке 
не ког ко не уме да чи та. А мо жда је обрат но? Мо жда је са др жај Књи ге био са мо ле ген да 
пре но ше на с ко ле на на ко ле но оних ко ји су тра жи ли од го вор? У по след њем по гла вљу 

7 Ци тат је из пр вог из да ња књи ге Podróż lud zi Księgi из 1997. (Прим. прев.)
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ро ма на по тен ци јал ни од го вор по ка зу је се у ма те ри јал ном об ли ку: Гош се још бли же 
при ма као ли цем стра ни ци и ја сни је при ме тио са мо струк ту ру па пи ра и оштре иви це 
сло ва ко ја су се од би ја ле од бе ле осно ве. Знао је да ти ма ли зна ци за љу де има ју зна че ње. 
То бо же мр тви и не по крет ни, са др же у се би по крет и жи вот. 

Дис курс над дис кур си ма – ко нач но ис пу ње ње сна о сми слу – по ка зу је се не чи тљив. 
По сто ји са мо очај нич ки чин не мо гућ но сти чи та ња и зна ци ко ји су као вој ска спрем на 
да на пад не, зрн ца пе ска или ма ка, тра го ви птич јих но жи ца. Опи са на си ту а ци ја за луд-
ног чи та ња по ру ке из по тен ци јал но ви ше људ ске ствар но сти ка рак те ри стич на је за 
чи та во књи жев но ства ра ла штво То кар чук. (До бар при мер је Ку ниц ки из Бе гу на ко ји 
по ку ша ва да про чи та ко ди ра ну по ру ку, ко ја ипак мо же би ти са мо уо бра зи ља па ра но-
и ка.) Мо гућ ност до спе ва ња до ви шег сми сла су ге ри са на је, а за тим ста вље на под 
на вод ни ке. Да ли „оно стра но“ не ко, не што, за и ста го во ри, ша ље зна ке, пи ше пи сма 
људ ском ро ду? За што Књи га ни је мо гла да го во ри ди рект но – гла сом, сли ком, за што 
про го ва ра зна ци ма ко је ни је раз у мео, пи та се Гош. У Књи зи не на ла зи од го вор ко ји је 
тра жио, ни је вас кр снуо умр ле. Са вр ше на реч, чи ји су са вр ше ни од раз сви дис кур си 
ко је је чо век ство рио, по но во су су о че ни са људ ским кри ком. У по след њој сце ни ро-
ма на има мо већ са мо јед ног чо ве ка ко ји сто ји на спрам му клог све та, чи ју гро зу из ра-
жа ва фре ска са сли ком пле са смр ти: Се део је стег ну та гр ла, до жи вља ва ју ћи нај зад то 
искон ско за па жа ње. По том је од ло жио Књи гу на ме сто и иза шао из бу на ра. Угле да ше га 
та да на сли ка ни бу љо о ки ко сту ри ко ји игра ју по зи до ви ма. „Ја сам Гош“ – ре као им је Гош 
и по ди гао грозд. 

Ци ти ра на за вр шна сце на су ге ри ше на ге не зу је зи ка у ди мен зи ји вр сте. Глас се рађа 
из кло ко та, је ца ја, цви ље ња. Ре ак ци ја је на не ра зу мљи ве за ко не ко ји осу ђу ју на смрт 
и пат њу. Ћу та ње (Бо га?) на лик је на ћу та ње ап со лут ног вла да ра и за ко но дав ца. Глас 
по ста је у ре ак ци ји на ти ши ну све та, не пре ки дан је по ку шај да се она пре ло ми. Фи нал но 
„ја сам“ (=„по сто јим“) ју на ка је сте ма ни фе ста ци ја ин ди ви ду ал ног иден ти те та (пре ма 
ко ме? пре ма че му?) у кон фрон та ци ји са тран сцен дент ним ћу та њем што га чи ни гра-
нич ним при ме ром ко му ни ка циј ске си ту а ци је. Сли чан гест би ло би Де кар то во Ego sum, 
ego exi sto!, ко је за Хан са Блу мен бер га пред ста вља акт асер тив но сти, па ра док сал ног 
са мо по твр ђи ва ња су бјек та у кон фрон та ци ји са бо жан ским тра же њем ап со лут не вла-
сти. Ово „Ја сам!“ је из ра же ни зах тев за по сто ја њем рав но прав но бо жан ском, то је 
„би ти свој на сво ме“ упр кос ап со лут ном за ко ну ко ји на ла же пот чи ња ва ње, пре пу шта-
ње нео гра ни че ној вла сти, ко ја се над ег зи стен ци ју са мог су бјек та над но си као прет ња. 
У Блум бер ге ро вој ин тер пре та ци ји фун да мен тал на сен тен ца са вре ме ног ра ци о на ли-
зма је пер фор ма тив, бун тов нич ки гест са мо по твр ђи ва ња, и он се пре тва ра у ег зи стен-
ци јал ну дра му у ко јој се злоб ни де мон упо до бља ва окрут ном ар хон ту, а осно ва те 
ди мен зи је до би ја ти пич ну за са вре ме ност – гно стич ку цр ту. На спрам скри ве ног, све-
вла да ју ћег Бо га ово „По сто јим!“ ис по ља ва се као крик уми ру ћег „ја“ ко је на ла зи тач ку 
„от по ра“ и „ослон ца“, и та ко ви ђе на, ова чу ве на фра за се у сво јој дра ма тур ги ји и бун-
тов но сти при бли жа ва ге сту Јо во вог от по ра, а ти ме и сви ма ко ји – као и Гош, са мо по-
твр ђу ју сво ју крх ку све сну ег зи стен ци ју спрам не људ ских и рав но ду шних сна га ко је 
јој пре те. 
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Пам ти век и дру га до ба

У из на ла же њу пер цеп ци је све та и од су ства осе ћа ја сми сла, као од го вор на сна жну 
по тре бу да се про на ђе нов мо дел ви ђе ња ко ји ће са чу ва ти фраг мен та ри зо ва ну ствар-
ност, Пам ти век и дру га до ба је су при ча о ис ку ству се ку ла ри за ци је, ко ја се нај сна жни је 
од ра жа ва у по ве сти Иси до ра, хен ди ке пи ра ног де ча ка са тем пе ра мен том фи ло зо фа, 
и вла сте ли на По пјел ског, ари сто кра те ко ји па ти од на па да ме лан хо ли је. Оба ју на ка 
тра га ју за не ким по рет ком, по ку ша ва ју да по вра те из гу бље но осе ћа ње је дин ства – 
об на вља ње ко смо са из фраг ме на та, ма да већ пре ма пот пу но дру гом мо де лу. Вла сте-
лин По пјел ски на ћи ће из гу бље ни мир, ан га жу ју ћи се у игру Иг нис Фа тус, то је спе ци-
фи чан при мер све тог тек ста, вр ста не кон вен ци о нал не Књи ге чи је чи та ње зах те ва 
мак си мал но пси хич ко и фи зич ко ан га жо ва ње. Опи си осам све то ва-кру го ва кроз ко је 
мо ра про ћи ду ша да би се из ба ви ла из ко ло пле та по сто ја ња, има ју мно го то га за јед-
нич ког са гно стич ком ко смо ло ги јом. Сва ка сфе ра мо же се ин тер пре ти ра ти као дру ги 
од го вор на пи та ње о по сто ја њу зла, при ро ди све ми ра и уло ге Бо га и чо ве ка у ње му. 
Кру на про це са тра же ња сми сла за ју на ка је па да ње у ста ње ко је ње го ва око ли на ин-
тер пре ти ра као лу ди ло, као рак ко же, на по слет ку, ко ји он за па жа као ли ња ње, ме та-
мор фо зу, као сле де ћу сте пе ни цу на пу ту ка осло бо ђе њу. 

Иси дор до ла зи до соп стве не пер цеп ци је Бо га кон тем пли ра ју ћи по ре дак че ти ри 
стра не све та. Нај пре до зна је епи фа ни ју Бо га, ерот ским не ми ром ожи вље ну као „Бо-
ги цу“, жен ски прин цип ко ји ис пу ња ва свет. Ди ја лек ти ка те по тра ге оства ру је се у 
син те зи Бо га и Бо ги це, ко ју ће Иси дор на зва ти „Бо же“. У тој ре чи кри ло се ре ше ње 
про бле ма Бож јег по ла. „Бо же“ је зву ча ло исто као и „сун це“, као „ћо ше“, „по ље“, „мо ре“, 
„зр ње“, „сме ђе“, „си ње“, „све же“, „вру ће“... Иси дор је у за но су по на вљао от кри ве но пра
во бо жан ско име. Пра во бож је име об у хва та про тив реч не си ле, то је прин цип исто-
доб но ства ра лач ки и уни шти тељ ски, ко ји пре ко ра чу је све гра ни це и по де ле, прин-
цип жив и не у хва тљив. Бог је у сва ком про це су, Бог пул си ра у свим про ме на ма. Час га 
има, час га ма ње има, а по не кад га не ма уоп ште. Јер Бог се по ја вљу је чак и та мо где га 
не ма. 

Ага та Бје лик-Роб сон пи ше о по тра зи за он то фа ни јом,8 за оним што по сто ји нај ја че, 
а што је из мит ског ми шље ња, и ка сни је и у фи ло зо фи ји. Сход но ви зи ји Ели ја деа нај пот-
пу ни је и ар хе тип ско оте ло вље ње те че жње је ка мен. Је дан од ње го вих оте ло вље ња 
би ће чу ве ни Бог фи ло зо фа – пр ви узрок, Не по мич ни По кре тач, уз не ми ру ју ће бли зак 
ка ме ним идо ли ма ар ха ич них ре ли ги ја. Ал тер на ти ва за тај ме та фи зич ки мо дел је ме-
си јан ско обе ћа ње кон цен три са но на жи во ту крх ком и ин ди ви ду ал ном: „Из ме си јан ске 
пер спек ти ве, жи вот је из ла зак из би ћа чи ју кла у стро фо бич ну за тво ре ност озна ча ва 
смрт.“ Ма да у Пам ти ве ку не ма зна чај них по зи ва ња на ју да и стич ку ми сао, овај траг 
има свој да љи ток и у сле де ћим де ли ма Ол ге То кар чук и у са гла сју је с кон ста та ци јом 
Ага те Бје лик-Роб сон.

8 Oчитовање (ма ни фе ста ци ја) пу ни не бит ка. (Прим. прев.)
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Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа

Ро ман Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа от кри ва исто ри јат Све те Ку мер нис и ње ног ха ги о-
гра фа Пас ха ли са ко ји је, као пре ње га Гош, пред ста вљен као сла ба је дин ка на дру-
штве ној мар ги ни. Као тран ссек су а лац, Пас ха лис не на ла зи се би ме сто у кул тур ном 
по рет ку сред њег ве ка, она му не ну ди дис кур зив не обра сце ко ји ма би мо гао из ра зи-
ти свој спе ци фич ни иден ти тет. Пас ха ли со ва при ча је при ча о по ку ша ји ма и ле ги ти ми-
за ци ји соп стве ног дис кур са, ње ног упи си ва ња у окви ре ка нон ске на ра ци је о Бо гу, 
све то сти и по лу. Укљу чи ва ње свог иден ти тет ског на ра ти ва у до мен хе ге мон ског дис-
кур са нор ма тив не ре ли ги о зно сти ју нак по ку ша ва да из ве де по сред ством жи ти ја све-
ти це. По сле сво јих пр вих ква зи-хо мо сек су ал них ис ку ста ва и смр ти љу бав ни ка, мла ди 
мо нах слу чај но до спе ва у жен ски ма на стир, где гле да сли ку не зва нич не за штит ни це 
се стрин ства – Ку мер нис (Вил ге фор тис). Кон такт са сли ком је ов де ис ку ство и ре ли гиј-
ско и иден ти тет ско. Мо нах же ли да на пи ше жи ти је све ти це и на да се да ће тај текст 
укљу чи ти не зва нич ну све ти цу Ку мер нис у зва ни чан ка то лич ки пан те он, а на да се та-
ко ђе да ће ње гов про бле ма тич ни иден ти тет би ти ле ги ти ми сан од стра не оних ко ји 
озна ча ва ју гра ни цу из ме ђу гре ха и све то сти. До га ђа ји и по је ди но сти о ко ји ма пи ше 
Пас ха лис по ја вљу ју му се пред очи ма као ре зул тат ем па тиј ског уви да, јер је ви део 
ана ло ги ју из ме ђу ње го вог и ње ног жи во та, док пи ше, чи ње ни це упот пу њу је вла сти том 
има ги на ци јом (зна ње ко је по ти че ис под за тво ре них ка па ка, мо ли тве, сна). Текст би ва 
про гла шен за је ре тич ки, из ван оба ве зу ју ћег дис кур са. Исто ри јат пи са ња жи ти ја Ку-
мер нис у јед ној ди мен зи ји је при ча о вра ћа њу ди на ми ке у до мен око шта лих дис кур-
зив них струк ту ра: то је по крет за сно ван на апо ло ги ји оно га што је не де фи ни са но, 
про мен љи во, флу ид но и отво ре но – а то су не пре ци зне и дис кре ди то ва не фор ме 
ко је из ра жа ва ју про бле ма тич но, пат њом жи го са но ста ње људ ске ин ди ви дуе. 

Чи ни се да про јект пост се ку лар ног дис кур са код То кар чук из вла чи баш те еле мен те 
– игру па ра док са и про тив реч но сти, ко је бо жан стве ност чи не не сме сти вом у ве штач ке 
те о ло шке фор му ле. Као што и пра зна ме ста, ме ста до кра ја не де фи ни са на по ста ју еле-
мен ти тек ста ко ји оста вља ју мар ги ну за ин ди ви ду ал но тра же ње сми сло ва, а ау тор ка, 
на по слет ку, кон ти ну и ра но но би ли ту је оно што је на из глед мар ги нал но и не су штин ско. 

Но жа ри – ан тип са лам

Го во ри ти о пост се ку ла ри зму код То кар чук не мо гу ће је без гно стич ког кон тек ста. 
Гно за, као и ал хе ми ја, вр ста је спе ци фич ног дис кур зив ног хи бри да рас пе тог из ме ђу 
ре ли гиј ског, фи ло зоф ског и књи жев ног дис кур са. Гно стич ко зна ње има ре ли гиј ски и 
нат при род ни ка рак тер, а осва ја се тај ним уче њем, илу ми на ци јом. За циљ има про ме-
ну су бјек та, вр ше ње ути ца ја на ње го во по сту па ње. 

Гно стич ка со те ри о ло шка схе ма осно ва је нео р то док сних док три на вер ских за јед-
ни ца – но жа ра из Днев не ку ће, ноћ не ку ће, ју на ка Бе гу на и бо го мо ља ца хли ста из Књи га 
Ја ко вље вих. За но жа ре, ма те ри ја је ре зул тат тре нут ка сла бо сти. У ори ги нал ним гно-
стич ким тек сто ви ма тај про цес је „пад“, „за ро бље ност“, ду ша (дух) је та ко уву че на у 
те ло и то је био по че так дра ме. Оно што је не ка да чи ни ло це ли ну, а по том је раз би је но 
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на де ло ве, и да ље је ме ђу соб но сна жно по ве за но, на не ви дљив, те шко ис пи тљив на чин 
(Бе гу ни). Ханс Јо нас, не мач ки фи ло зоф и те о лог пи ше о тра ге ди ји де ли ћа Све тла из гу-
бље них у Мра ку, њи хо ва су прот ност је „са ку пља ње“, про цес у ко јем Дух на сто ји да 
по вра ти ра су те де ло ве и по но во се уце ло ви. Оту да у док три ни но жа ра иде ја смр ти 
као из ба вље ња. То кар чук опи су је ри ту а ле те сек те, тих за на тли ја пер фект них но же ва 
за се чу, усмр ћи ва ње. Но жа ри пле шу над гро бом, ја ди ку ју над не чи јим ро ђе њем, при-
ла жу жр тве про си па њем му шког се ме на, ве ру ју да се та ко осло ба ђа ју искре из ма те-
ри је ко је се вра ћа ју Бо гу. По след њи еле мент њи хо вог кул та су псал ми. Сма тра ли су 
да је Бог не људ ско би ће, да не раз у ме људ ску мо ли тву, и то је су прот ност иде ји тра-
ди ци о нал не мо ли тве. Слич на ин тер вен ци ја при ме ње на је у Бе гу ни ма, у не ра зу мљи вом 
го во ру ста ре кло шар ке, том пре о кре та њу тра ди ци о нал ног псал ма јер се не обра ћа 
Бо гу, не го сла ви „пра зну утро бу“, „све це лу ја ло вост“, „све то рас па да ње“, „же ље ни пад“, 
„бес плод ност зи ме“, „смрт на глу и нео че ки ва ну“. Пса лам но жа ра за вр ша ва се ни зом 
па ра док са ко ји се по ди жу до ран га при ви ле го ва ног на чи на го во ре ња о ду хов ној сфе-
ри: „го во ри ти, а не ис пу шта ти глас“ – де лу је као син те тич ки на чин из во ђе ња псал ма, 
зна чењ ски ја ук, па ра док сал но сли чан бе гун ки ном мо но ло гу, ко ји је све та по гр да, 
не ра зу мљи ва про по вед. То је фор му ла ко ја пре но си од ре ђе не спе ци фич не ин тер вен-
ци је ба зи ра не на па ра док су – не то ли ко ло гич ком, ко ли ко ко му ни ка циј ском.

Ана Ин си ла зи у до њи свет

Макс Хорк хај мер и Те о дор Адор но ко ри фе ји су пост се ку лар не ми сли. По ка зу ју 
кон фликт два ти па са крал ног сен зи би ли те та: грч ка ре ли ги о зност ну ди мит, це ло ви ту 
ви зи ју бит ка опре мље ну со лид ним ar che и за тво ре ним te los от кри ва се као из ну тра 
на пу ње на све то шћу. Ње на су прот ност је ју да и стич ки сен зи би ли тет ис пу њен ме си јан-
ском енер ги јом, ко ја ви ше ки да не го што за тва ра, уни шта ва а не уре ђу је, анар хич но 
дез ор га ни зу је, по ка зу ју ћи пут ева ку а ци је из сва ког при вид но не ис ко ра чи вог кру га 
по на вља ња. Јер ра ци о на ли зо ва ни су бје кат оста је сле по по слу шан та у то ло шком по-
на вља њу оно га што је сте, а из ван то га што је сте, не ма из ла за. 

У ро ма ну Ана Ин си ла зи у до њи свет по ја вљу је се ана ло ги ја са ви зи јом фи ло зо фа, 
То кар чук по и сто ве ћу је на си ље ин стру мен та ли зо ва ног ра зу ма са мит ским фа ту мом, 
де спот ским пре су да ма бо жан ста ва ко ји ру ко во де све том. У „пре пи са ном“ ми ту спа-
ја ју се у јед но: па три јар хат, ин стру мен та ли за ци ја ра зу ма, тех но кра ти ја, плу то кра ти ја 
и ло го цен три зам. Оте ло тво ру ју их тро ји ца бо го ва-ота ца: ар хи тек те ве ли ког си сте ма 
све та, рав но ду шних за ко но да ва ца. Њи хо ва вла да по чи ва на зна њу и при ме ни раз ра-
ђе ног апа ра та тех нич ке кон тро ле ко ју сим бо ли зу је си стем ка ме ра и екра на – град ви ше 
ли чи на фу ту ри стич ку ме тро по лу из сај бер панк ли те ра ту ре не го на пре сто ни цу древ-
не ци ви ли за ци је. Бо го ви не са мо да су ство ри ли љу де не го су их упи са ли у пре ци зно 
ис кон стру и са ни би о ло шки и дру штве ни по ре дак. Угу ра на у зуп ча ник са вр ше ног си стема 
је дин ка је све де на на функ ци ју ко ју јој на ме њу ју усло ви про из вод ње и по тре бе ко лек-
ти ва. Љу ди са пар те ра дру штве не хи је рар хи је гу бе спо соб ност са мо и зра жа ва ња (уста 
им за ра ста ју) и ин ди ви ду ал ност (цр те се рас пли њу ју). Мит ска Ина на сво је вољ но сила-
зи у свет мр твих, и на том тлу ура ста до уло ге уни вер зал не бун тов ни це, ван вре мен ског 
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ре во лу ци о нар ног еле мен та у ег зи стен ци јал ном, ре ли гиј ском, фе ми ни стич ком, по ли-
тич ком и еко ном ском зна че њу. Хи је рар хи ју бо го ва за ме ни ла је ве ром у ло кал на бо жан-
ства и де мо не. То кар чук екс по ни ра про све ти тељ ски еле мент ми та ко ји се из ра жа ва 
у ап стракт ној и то тал ној вла сти па три јар хал них бо жан ста ва, с дру ге пак стра не хо ће 
да ви ди у ње му анар хич не и пре врат нич ке сна ге. У кри лу са мог ми та тра жи ће бит ку 
ин ди ви ду ал ног са вла шћу. У епи ло гу ро ма на је су ге сти ја да је та Власт древ на и да кад 
пад не је дан ци ви ли за циј ски си стем, она се не у мит но вра ћа у сле де ћим. И опет ће да 
се трг не ра зум, тај па мет ња ко вић, ис кљу чен од све га што се бу де на ухо шап та ло – и 
по пут кућ ног ста ре ши не глу вог као топ – нео бич но са мо у ве ре но ство ри ће но ве те о
ри је и из ми сли ће та бле те про тив стра ха и не ми ра, али не и про тив смр ти, Ина но. 

Да је у пи та њу из ве сни исто риј ски ци клус по твр ђу је мит ски на ра тив, али у том циклу-
су је су штин ско по на вља ње две ју ком по не на та: очин ске вла сти и сна га ко је је под ри ва-
ју до но се ћи тре нут ну рас те ре ће ност и на ду, ма да без шан се за ко нач ну по бе ду. При сут-
на ин те лек ту ал на фор ма ци ја тре ба ло би да пред ста вља крај њу тач ку из ве сног исто риј-
ског про це са, по сти жу ћи мак си мал ну тен зи ју то та ли та ри зу ју ће ап страк ци је у ко јој оно 
што је по је ди нач но иш че за ва, све де но на уло гу пред став ни ка вр сте и за ко ни то сти.

За Хорк хај ме ра и Адор на кру ну тог про це са ства ра ња уни вер зал не исти не и оп-
ште дру штве не не јед на ко сти (власт гра ђа ни на над же ном, де те том и ро бом) – пред-
ста вља ути ли тар ни и та у то ло гич ни је зик са вре ме не на у ке. Тај дис курс, на из глед не вин 
и не у тра лан, по ка зу је се као нај ра фи ни ра ни ји но си лац дру штве не опре си је: „Објек-
тив ност на уч ног је зи ка од у зи ма сла бо моћ ни ма би ло ка кву шан су да се из ра зе – у тој 
ње го вој не у трал но сти ма ни фе сту је се са мо ста тус кво.“ Бог као ве ли ки гра ма ти чар, 
од у зи ма је дин ка ма пра ва на спа со но сну из ним ку и иди ом, Ана Ин је из ње го ве пер-
спек ти ве про бле ма тич на као ру жна реч. Код То кар чук су по је ди нач не фор ме ис ка за 
уву че не у од но се вла сти и за ви сно сти, тај вид ис ка за на гра ни ци је на уч не фор му ле и 
за по ве сти: Сва ко жи во би ће мо ра умре ти, ка же за кон. Ин тер пре та ци ја је јед но став на 
и ло гич на. „Сва ко“ – ка же гра ма ти чар – то је оп шти и без у слов ни кван ти фи ка тор. „Жив“ 
или та кав ко ји осе ћа ин тер ак ци ју са све том и под ле же тој енер гич ној раз ме ни. „Би ће“ 
– реч ко ја зна чи „бив ство“, ма да се огра ни ча ва на жи во би ће; ство ре ње, мо же се ре ћи, 
осе ћај но је би ће, оно ко јем ни је стра но оно што се де ша ва у окру же њу у ко јем се на ла зи. 
„Мо ра” – та реч је те жак из раз, али оп ште ра зу мљив, то је им пе ра тив, од но си се на 
веч ни за кон, на ње му се из те ме ља за сни ва ју сви ве ли ки ак си о ми; де фи ни ше из ве сну 
без у слов ну и не ди ску та бил ну ну жност. „Умре ти“, као што знаш, зна чи за вр ши ти ак тив
ност ко ло кви јал но зва ну „жи вот“, озна ча ва крај би о ло шког про це са. 

Пред ве ли ким кван ти фи ка то ри ма, им пе ра ти ви ма и ак си о ми ма жал ба ин ди ви дуе 
ко ја не ста је по ста је бес по моћ на. Ана Ин је оли че ње бо жан ства ко је на ру ша ва за те че-
ни по ре дак, уво ди спа со но сни фер мент: Та мо где она за ста не, где се раз ба ши, од мах 
се све рас пли не, бла га ма гла спу шта се на очи, и ру пе, уски про ла зи пра ве се из ме ђу да на 
и но ћи. Швер це ри кре ћу ка гра ни ца ма, зна ко ви по ред пу та се обез на чу ју, ле во по ста је 
де сно а на пред по за ди. Та од ли ка су мер ске бо ги ње при бли жа ва је квин те сен ци ји ју да и-
стич ког ме си ја ни зма – Ина на ну ди из лаз из при вид но за тво ре ног кру га бит ка, и од бра-
ну од то та ли та ри стич ке по хле пе те о ри је, уво де ћи осло ба ђа ју ћи ме теж у ду ху на че ла: 
та мо где је ха ос мно го то га мо же да се де си. И чак је и ов де ви дљи ва гно стич ка цр та 
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– би ће је клоп ка, а сва ко „не ка“ по че так је ка та стро фе, ма да чак ни бог не би тре ба ло 
да има пра ва да уни шта ва оно што је већ јед ном на ста ло. „Ме та фи зич ки про грам“ бо-
ги њин ни је по зи ти ван пред лог не го по крет ко ји осло ба ђа не га ци ју – још јед на шан са 
на дру га чи је од би ћа. 

По зи ва ју ћи се на при чу о Пер се фо ни, Хорк хај мер и Адор но си ла зак бо ги ње у до њи 
свет ин тер пре ти ра ју као по ку шај об ја шње ња ре гу лар но сти у при ро ди, ме та фо ру дога-
ђа ја ко ји се не пре кид но по на вља за јед но с кра јем пе ри о да ве ге та ци је. Мит ски до га ђај 
пр во бит не от ми це бо ги ње као уми ра ње при ро де, за фи ло зо фе је стал но ис хо ди ште за 
са да шњост – уста но вља ва не у мит ни по ре дак, ужас по на вља ња ко ји бло ки ра мо гућ ност 
про ме не, од у зи ма на ду. То кар чук га ин тер пре ти ра дру га чи је: по но вљи вост је за њу 
еле мент ко ји до но си уте ху и осе ћај сми сла. У по го во ру ро ма на кон ста ту је: Мит, ри ту ал, 
култ, одр жа ва ли су свет у из ве сним схва тљи вим гра ни ца ма, чи ни ли су га по но вљи вим, 
уре ђе ним, сми сле ним. Мит о по врат ку бо ги ње из све та умр лих пред ста вља при чу чи ји 
је пси хо ло шки за да так раз о ру жа ва ње ужа са смр ти, дру гим ре чи ма мит ко ји про на ла зи 
вас кр се ње и бе смрт ност, две иде је та ко бли ске са вре ме ном чо ве ку од го је ном у ци вили-
за ци ји хри шћан ства. Мит о Ина ни за ау тор ку је при ча о ствар но сти пре дик та та па три-
јар хал них бо го ва и пре мо но те и зма. Мит о си ла ску бо ги ње у под зе мље мо же се схва-
ти ти као од ла зак бо ги ње из све та три јум фал не му шко сти, или као на го ве штај ње ног 
бу ду ћег по врат ка, с ко јим ће се огла си ти вред но сти ко је ће она пред ста вља ти, а тра го-
ви ових ма три јар хал но-са крал них еле ме на та ау тор ка тра жи у ле ви чар ским по ли тич ким 
по сту ла ти ма. У ту ма че њу кри ти ча ра Пше ми сла ва Ча плињ ског, Ана Ин је пред став ни ца 
но вог ти па бо жан ства – по ти сну те, са о се ћај не, крх ке, ко ја про го ва ра у име не мих. У 
кле тви Нин ме, бо ги ње-мај ке ви ди глас ис кљу че них – мар ги на ли зо ва них со ци јал них 
ма са. Ре во лу ци о нар ност упи са на у ро ман ре а ли зу је се на дис кур зив ном ни воу јер „нај-
ја ча струк ту ра све та је мре жа пој мо ва ко је но си мо у гла ва ма“ („Су мер ски сај бер панк“, 
Ga ze ta Wybor cza, 2006, бр. 213). Та ко пре пи сан мит мо же би ти ан ти до тум за гре шке про-
све ти тељ ства, под ри вач ка сна га ко ја на ру ша ва објек тив ност те па ра диг ме, су прот ста вља 
се ње ном опред ме ће њу и до но си шан су да се по вра ти из гу бље на кри тич ка сна га.

Бе гу ни – је ван ђе ље из гна ног бо га

Јед на од те ма Бе гу на је ин ван зив на сна га и те жња да се кон тро ли ше по је ди нац у 
са вре ме ној тех нич кој ре во лу ци ји, а хри шћан ски сим бол Бо га – око у тро у глу – до во-
ди се у ве зу с Фу ко о вим па ноп ти ку мом, сим бо лом са вре ме не др жа ве над ње ним 
гра ђа ни ма. Ам блем је ме та фи зич ког агре со ра ар хон та са вре ме ног све та, ко јем је 
нај срод ни ји Блеј ков Ури зен, ко ји же ли да уста но ви без у слов ни за кон и по ста ви људ ске 
је дин ке у сте ге не про мен љи вих, то тал них фор ми. 

Ану шка, јед на ју на ки ња из Бе гу на, из му че на сва ко днев ним не да ћа ма, иде у цр кву 
да се ис пла че. Док гле да Хри сто во ли це на ико ни, до жи вља ва не га тив ну епи фа ни ју: 
Ану шка ни је баш на та кав по глед ми сли ла, оче ки ва ла је бла ге очи пу не љу ба ви; овај по
глед је па ра ли ше, хип но ти ше. (...) Он је до шао ов де на час, спу шта се под та ва ни цу из 
ве ли ке да љи не, из нај ду бљег мра ка – та мо је ме сто Бо га, та мо се са крио (...) Па ипак она 
не же ли да га гле да, оба ра по глед; не же ли да зна – да је Бог слаб и гу бит ник.



137

На кон тог до га ђа ја свет се Ану шки ука зу је као уклет, као ме сто пат ње, од лу чу је да 
се при дру жи та јан стве ној сек ти бе гу на. Го во ре ћи о пост се ку лар ним на ра ти ви ма Џон 
Ма клур под вла чи да иа ко је кон вер зи ја ин те грал ни део пост се ку лар них на ра ти ва, 
са ма за јед ни ца је обич но ма ла, сла ба и не ста бил на. Ове ефе мер не гру пе су пот пу на 
су прот ност дог мат ским гру па ма, а не ти пич на ме ста кул та ја сно се раз ли ку ју од тра-
ди ци о нал них бо го мо ља. Бе гу ни се са вр ше но упи су ју у тај мо дел – њи хо ви чла но ви су 
у стал ном по кре ту, не пре кид но пу ту ју ме тро ом. Не ста бил ност је су шти на њи хо ве 
док три не ко ја се из вр ша ва кроз по крет, мо бил ност, ве чи то бек ство од де фи ни са ног. 

Ба ве ћи се пост се ку лар ним на ра ти ви ма Пи тер В. Ро ра бо се усред сре ђу је на на чи не 
мо ди фи ко ва ња тра ди ци о нал них про по ве ди. Пост се ку лар ну про по вед ка зу је је дин ка 
ко јој ни је да то пра во да го во ри, че сто ано ним на; то је хи брид но де ло ко је сло бод но 
пре о бли ку је тра ди ци о нал не ре то рич ке фор му ле; и не на ла зи ослон ца ни у јед ној ре-
ли гиј ској тра ди ци ји; не пре но си ко нач ну исти ну ко ја по ти че од све мо гу ћег Бо га. У 
Бе гу ни ма је тај мо дел до ве ден до крај но сти – бе гун кин го вор ни ко не раз у ме, ње гов 
су бје кат то су је дин ке ис кљу че не из дру штве не за јед ни це. И је дин ка не же ли да по-
вра ти сво је не за ви сно ме сто, не го те жи да де ста би ли зу је по сто је ће струк ту ре и осла-
би за те че ни по ре дак ко ји је уста но вио Ан ти христ ко ји вла да све том: Да кле, ми чи се, 
кла ти се, њи ши, иди, тр чи, бе жи, чим се за бо ра виш и ста неш до гра би ће те ње го ве ве
ли ке ша ке, пре тво ри ће те у лут ку (...) Обе ле жи ће те и упи са ти у сво је ре ги стре, да ће 
ти до ку мент о том па ду. (...) Ста ло им је до то га да из гра де крут по ре дак, да про ти
ца ње вре ме на учи не при вид ним,(...) да из гра де ве ли ку ма ши ну у ко јој ће сва ко ство ре ње 
мо ра ти да за у зме сво је ме сто и из во ди при вид не по кре те.

На су прот Ан ти хри сту, оли че ној вла сти и агре сив ном ра ци о на ли зму, прог на ни Бог 
је слаб, не у хва тљив и ни шта не на ме ће. Те о лог Џон Д. Ка пу то под се ћа на ре чи Све тог 
Па вла да је Христ ода брао бу да ле и сла бе да би по сти део му дра це и оне ко ји вр ше 
власт. Слич но је и код То кар чук: Бог ко ји је слаб и са крио се, Бог чи је је ван ђе ље кло-
ша ри из ви ку ју на скве ро ви ма, Бог је оно га што је крх ко, од ба че но и мар ги нал но. Тај 
бог се, на во ди Ага та Бје лик-Роб сон, упи су је у фи гу ру dei oti o si, ка рак те ри стич ну за 
са вре ме ну епо ху – то је ви зи ја Бо га као исто вре ме но не при сут ног, али и не же ље ног, 
гур ну тог у бес те жин ство, скри ве ног у скла ди шту. 

Бе гу ни су још јед на сек та у уни вер зу му То кар чук чи ја док три на има гно стич ке цр-
те. Гно сти ци су обич но ста ја ли на стра ни од ба че них из зва нич ног на ра ти ва, из гна них 
и осу ђе них на про клет ство – Ка и на, Про ме те ја или зми ју из рај ског вр та. Зми ја из ра-
жа ва „тран сцен ден тал ни прин цип“ – ван све тов но зна ње (гно зу), ко је је на ла га ло бунт 
про тив за ко на што га је ство рио зли де ми јург. С „уни вер зал ном зми јом“ по и сто ве ћи-
ван је и Исус, ба рем је пре у зи мао део ње не функ ци је – на го ва ра њем на је де ње пло да 
са др ве та зна ња. Син Бож ји та ко је по ста јао оли че ни гно стич ки бунт про тив за ко на 
ства ра ња ко је је уста но вио ла жни Бог, узор ни је ре тик. Тај гест окре та ња сво ди се на 
ства ра ње но вих вер зи ја ка нон ских при ча, оних код ко јих се то што је од ба че но по ка-
зу је као по гре шно ис кљу чен еле мент. То је још је дан еле мент ре кон стру и са ног књи жев-
ног про јек та дис кур са ко ји рас пр ша ва струк ту ре хе ге мон ских на ра ти ва.

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


