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БО ЖАН СКИ ДАР
Ко му ни ка циј ски пакт ко ји То кар чук скла па с чи та о цем мо гао би се са же ти ова ко: не 

при ста је мо на не до ступ ну умет ност, на умет ност ви со ких ам би ци ја и хлад не дис тан це; 
ује ди њу је мо се да би смо ство ри ли при по ве дач ко окру же ње, у ко јем ће мо, осло ње ни јед ни 
на дру ге, про ри ца ти суд би ну.

Да ли сте не ка да са ња ли да вас у не ком мир ном, мо жда чак иди лич ном кут ку – у 
во ди или на по љу или не ком дру гом ме сту на ко је би вас мо гао од ве сти сан – су сти же 
не сре ћа? Чу до ви ште без ли ца, име на и обри са? Не уби ја вас, али вас од вла чи у та му. 
И је сте ли по бу ђе њу по ми сли ли да је сан ко ји сте усни ли фи гу ра ва ше суд би не, а мо жда 
и суд би не уоп ште? Не ка да дав но Ол га То кар чук је по ми сли ла баш то – и ни ка да ни је 
смет ну ла с ума ту спо зна ју. Не у о би ча је но осе тљи ва на из не над не удар це не сре ће, на 
крх кост људ ског све та, књи жев ни ца им су прот ста вља осе ћај ност – упра во ону ко јој 
је по све ти ла сво ју но бе лов ску бе се ду.

Ноћ не при че

За хва љу ју ћи Стра ху на За па ду Жа на Де ли моа мо гу ће је про на ћи при чу о дав ним 
ноћ ним и, што је ва жни је, зим ским ри ту а ли ма же на из Бур гун ди је. У бек ству пред 
ужа сном хлад но ћом и стра хом ко ји ле ди дах, оне су се скри ле на пе ри фе ри је гра до ва 
у им про ви зо ва на, сво је руч но скле па на скло ни шта об ло же на бу се њем. Од до ла ска 
су мра ка, по не кад ду го у ноћ, се де ћи у кру гу око ва тре, пре ле су ву ну и при ча ле при-
че. Мраз ко ји их је оп ко ља вао ис пу ња вао их је стра хом. Из та ме је сти за ло не по зна то. 
На по чет ку су, ве ро ват но, као при пољ ском об ре ду че ру па ња пер ја, пе ва ле; по том је 
на сту пао тре ну так у ко јем су ша па том при по ве да ни сно ви, све ти ше ка ко су сно ви 
по ста ја ли стра шни ји. Је дан страх би по ти снуо дру ги.

За раз ли ку од же на, му шкар ци при по ве да ју дру га чи је. Озбиљ но се хва ле. Њи хо ви 
на ра ти ви сат ка ни су од вој нич ких под ви га, ло вач ких при ча, лу кав ста ва и чу да да ле ких 
зе ма ља – као и од љу бав них осва ја ња. До вољ но је при се ти ти се Хо ме ра и Са ба ле, 
пољ ског гор шта ка, му зи ча ра, лов ца, при по ве да ча и пе ва ча. Жен ске при че, ме ђу тим, 
ис те ру ју мрак и страх јер су њи хо ве при че при че ужа са. Ра ме уз ра ме, сук ња до сук ње, 
над ме ћу се у тај на ма. Раз о ру жа ва ју не сре ћу ко ја увек вре ба за ле ђи ма, у мра ку, пре 
не го што уда ри из по та је.

То је кон текст ма гич не про зе Ол ге То кар чук. Дру га чи ји, из вор ни фе ми ни зам – не 
чу ди што га про у ча ва о ци књи жев но сти ни су уо чи ли. Јер то ни је ли те ра ту ра, већ обра-
ђе ни фол клор. Volk skun de. Тра ди ци ја ко ја је го то во ве ков на ан ти тра ди ци ја у од но су на 
му шке на ра ти ве и ко ја се же да ље од ет но гра фи је у ан тро по ло шки па ра докс ау то но мије 
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сла би јег по ла. Је дан од ју на ка Шо о вог Пиг ма ли о на, го во ри у том ду ху: „Дра ги при ја-
те љу, не чи ни ли вам се да же не тво ре је дан ве ли ки ганг?“

Ре че ни ца ко ју упра во пи шем тре ба ла би да поч не реч ју „Ау тор ка“... али у кон тек сту 
ра ни је ре че ног, То кар чук је је ди но и са мо ко а у тор ка ко лек тив не при че, на ра тор ка, 
чи ји глас се из не на да оса мо ста лио у жа мо ру дру гих шап та чи ца. Му шкар ци при ча ју не 
би ли не што или не ког сре ди ли – по не кад по сао, а нај че шће су пар ни ка; ка ко би за тво-
ри ли и за вр ши ли при чу ко ју ће ка сни је кроз чи та ве ге не ра ци је др жа ти у ру ка ма као 
кри стал но ја је ди ве ћи се све тло сти ко ја се пре ла ма кроз ње га. У скла ду с тра ди ци јом 
жен ског на ра ти ва – оног за ко ји Же ром ски1 на ла зи древ но име пре да ње – То кар чук 
пре де при чу – не би ли над вла да ла, оча ра ла и укро ти ла мрак. Не мо ра да за вр ша ва и 
че сто је не за вр ша ва, јер ни је до зво ље но до вр ша ва ти при по ве да ње. Се ћа те ли се чиме 
се ба ви ла Пе не ло па?

Упра во та ко. То кар чук при по ве да као да му шких при по ве да ча с њи хо вим стро гим 
за кљу чи ва њем, ло ги ком ар гу мен та ци је, уво дом, кул ми на ци јом и по ен том ни ка да на 
све ту ни је ни би ло. Ето ко нач но не ко га ко га не оба ве зу је Ари сто те ло ва По е ти ка. Ум-
бер то Еко се сво је вре ме но жа лио да од кон цеп та грч ког му дра ца ни је мо гу ће по бе ћи, 
да две и по хи ља де го ди на до ми ни ра је дан на чин раз ми шља ња о епи ци. Чак и у Фине
га но вом бде њу! Про за Ол ге То кар чук ба шти ни и раз ви ја дру га, ал тер на тив на пра ви ла 
о ко ји ма је ита ли јан ски мај стор по тај но сне вао.

По ре дак суд би не

„У шко ли у ко јој су ра ди ли мо ји ро ди те љи, би ла је ре про дук ци ја Па у ла Клеа“ – при-
ча ла је пре осам го ди на То кар чук Та де у шу Ни че ку. „Ви си ла је на ме за ни ну и увек сам 
се та мо за у ста вља ла да је по сма трам. То је јед на од оних сли ка на сли ка на не мир ном 
деч јом ли ни јом на бо га тој за си ће ној по за ди ни: ор ке стар и не ка кав ма ска рон, фи гу ра 
опет као да је са деч јих цр те жа. И ти ши на. Ка кву то му зи ку сви ра ју? Ка кви су то ли ко-
ви? Ко је тај ма ска рон? За тим сам, за пра во на сва ком пу то ва њу, по се ћи ва ла не ка кве 
му зе је у ко јем су има ли Клеа, и тра жи ла ори ги нал те сли ке. Звао се Пле ши, чу до ви ште, 
на мо ју ти ху му зи ку. Се ћа ње на то во ди до при зна ња ко је мно го то га го во ри: ка да ми 
се не што ве о ма сви ђа, обе ћа вам се би, да ћу не што слич но и са ма ура ди ти.“ И ра ди. 
Као да на слов Кле о ве сли ке скри ва Ол гин књи жев ни про грам.

Уко ли ко не бро ји мо ми ни ја тур не про зе об ја вље не 1979. го ди не (под псе у до ни мом 
На та ша Бо ро дин), де би тант ско де ло Ол ге То кар чук био је та бак сти хо ва Гра до ви у огле
да ли ма (1989), до дат као уме так у ча со пис Пре де ли. Пре те као је де би тант ски ро ман У 
по тра зи за књи гом за че ти ри го ди не и на го ве стио тон пре ма ко јем ће То кар чук по де-
ша ва ти сво ју про зу. Град, ње го ве ста нов ни ке и де ло ве да на гле да у тим сти хо ви ма 
не ко ко по шту је је ди но ло ги ку сно ва и дик тат слут њи. Уме, на при мер, да се уву че у 
те ло ста ри це, да би из ро нио из ње, ис ко чио из ор га ни зма гра да, за хва тио гу тљај та ме 
и по но во за ро нио у по је ди нач не ег зи стен ци је. Бо ље по зна је там но на лич је ства ри 

1 Сте фан Же ром ски, ау тор ро ма на Вер на ре ка чи ји би под на слов тре бао у пре во ду да гла си пре
да ње, али је ова од ред ни ца у хр ват ском из да њу (1914) пре ве де на као при ча док је у ка сни јим 
пре во ди ма из о ста вље на. (Прим. прев.) 
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не го њи хо ву ра зно ли ку по вр ши ну. Ис тра жу је суд би ну за суд би ном за у ста вља ју ћи се 
ду же на ге сто ви ма, ре чи ма и по гле ди ма спе ци фич не ме та фи зич ке гу сти не. Тај не ко је 
јун гов ска Ани ма, ве ли ко от кри ће тог уче ња ка и ма га: ис тра жи ва чи ца не све сног и не-
ве ро ват ног, тка ља суд би на, ду ша. „Бај ко ви тост“ или „ма гич ност“ о ко ји ма су – на ро-
чи то пред об ја вљи ва ње По след њих по ве сти – пи са ли ре цен зен ти, ни је то ли ко за јед-
нич ки фор мал ни име ни лац ко ли ко ис по ља ва ње ње них ак тив но сти. Ода тле уну тра шња 
ну жност при по ве да ња, у на ред ним ва ри јан та ма и ва ри ја ци ја ма јед не те исте фа бу ле. 
Ода тле и мут ни обри си те про зе, где се сва ка на ред на књи га чи ни као ста ја ли ште на 
пу ту те јед не при че. Јер Ол га по пут Пе не ло пе тка при че.

У по тра зи за књи гом – пр ва ње на фа бу ла ро ма неск ног фор ма та – чи ни ду гу та пи-
се ри ју, по пут тка ни не из Ба јеа,2 пра те ћи пут на слов ног пу то ва ња, ко је се за вр ша ва, 
ни је те шко на слу ти ти, у про па сти жуд ње ко ја ју је и на гна ла на пут. Мо гу ће је да је 
глав на ју на ки ња ро ма на са ма књи га као циљ пу то ва ња (мен тал не пе ре гри на ци је код 
То кар чук во де увек у има ги нар ни про стор). А мо гу ће је, ме ђу тим, и да је је дан од нај-
ва жни јих ли ко ва Ве ро ни ка: фи гу ра жен ске суд би не у сво јој нео ства ре но сти, стра ху и 
крх ко сти (прем да по ступ ци Го ша, оте ло тво ре ња слу чај но сти, а не ње ни, отва ра ју и 
за тва ра ју ро ман).

Пре ма жан ру сред њо ве ков них ле ген ди – иза на слов них ини ци ја ла са вре ме не ле-
ген де Е. Е. кри је се на по ла ау тен тич на Ер на Елц нер, Вроц ла вљан ка с по чет ка XX ве ка. 
Тој Ер ни до го ди ло се не што што је фа сци ни ра ло нај ве ће умо ве он да шњег до ба: ме та-
фи зич ки фе но ме ни ко ји пра те де вој чи це у пе ри о ду са зре ва ња, тач ни је про го не их. 
Ле те ћа све тла, ку ца ње, гла со ви, ми ри си, ми ло ва ња по ли цу оних ко ји су све до чи ли 
та јан стве ним по ја ва ма. Као и у прет ход ној књи зи, жен скост се и ов де не из бе жно испо-
ста вља као жр тва опре си је, не ко ко га ма ло гра ђан ско окру же ње од ба цу је, као пред мет 
ин стру мен та ли за ци је на вод но објек тив них ис тра жи ва ча. Ау тор ка, ме ђу тим, не оста-
вља про сто ра за сум њу због че га је фа сци ни ра на тим Ер ни ним крат ко трај ним ме ди-
јум ским ис ку ством. Она у ње му ви ди од сјај ар хе тип ске ин тим не по ве за но сти с тим 
што је са вре ме но дру штво осу ди ло на не по сто ја ње: са би о ло ги јом схва ће ном као 
ду шев ном фи зи о ло ги јом. Је жи Ја жеб ски и Кши штоф Уни лов ски, про тив но свом по лу, 
пре по зна ли су од мах те ско бу оно га што су Ер на и мно ге ње не вр шња ки ње до жи ве ле. 
Из гу бив ши свој нео би чан та ле нат, де вој чи ца из Вроц ла ва де гра ди ра на је из ду хов ног 
у фи зи о ло шко би ће, бед ни са сто јак па ра пси хо ло шких скло но сти: жен скост и ду хов-
ност ме ђу соб но се ис кљу чу ју. То је раз о ча ра ло про сто ду шне ин тер пре та то ре, по кло-
ни ке ма гич ног ре а ли зма ро ма на У по тра зи за књи гом ко ју су кри ти ка и чи та о ци до бро 
при хва ти ли (ма да су не ки, ка ко нас под се ћа Пар нас бис,3 ука зи ва ли на кул тур но-исто-
риј ске не пре ци зно сти). За о крет од ле ген де ка пси хо ло шком ро ма ну део кри ти ча ра 

2 Ме сто Ба је (франц. Bayeux) у Фран цу ској, тач ни је Му зеј кра љи це Ма тил де чу ва та пи се ри ју или 
из ве зе но плат но ши ри не 50 cm и ду жи не 70 ме та ра на ко јем су осли ка не 72 сце не из бит ке код 
Ха стинг са. (Прим. прев.)
3 Књи га Пар нас бис: реч ник пољ ске књи жев но сти на ста ле по сле 1960. го ди не (пр во из да ње 1995. 
го ди не) – за јед но с пи о нир ском ан то ло ги јом Има те сво је пе сни ке. Пољ ска по е зи ја на ста ла по сле 
1960. го ди не. Из во ди (пр во из да ње 1995. го ди не) има ла је огром ну уло гу у по пу ла ри за ци ји та да 
мла де књи жев не тј. пе снич ке ге не ра ци је у по след њој де ка ди 20. ве ка. (Прим. прев.)
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пре по знао је као ре гре си ју. На и ме, не ду го на кон Е. Е. ука зао се ро ман Пам ти век и 
дру га до ба у ко јем је ау тор ка уна пре ди ла сво је спо соб но сти кре и ра ња све то ва.

Ово је ро ман ко јем је по шло за ру ком оно што је још од Реј мон то вог вре ме на пред-
ста вља ло је дан је ди ни пут ви ђе ну сен за ци ју – да син те ти зу је ло кал но с уни вер зал ним, 
ме ста у ср цу Пољ ске с ге о граф ским сву да, исто риј ско до ба с вре ме ном ко смо би о ло-
ги је, со ци о ло ги ју с ми то ло ги јом. Пам ти век – се ло чи је по сто ја ње но си сва обе леж ја 
ве ро ват но ће, пред ста вља исто вре ме но axis mun di; ње го ве гра ни це су обо ди све ми ра, 
а за јед ни ца од ра жа ва оп шта пра ва пле ме на ка ква про у ча ва ан тро по ло ги ја. Ма шту 
Ол ге То кар чук об у зе ла је пер спек ти ва „ди вљег ума“,4 па пре ма то ме и уве ре ње да сви 
ста нов ни ци изо ло ва них дру шта ва под ле жу јед ној не из бе жној ло ги ци, ко ја ре гу ли ше 
њи хо ве дру штве не од но се и ре ли гиј ски хо ри зонт. Не што што је пред ста вља ло хлеб на-
су шни за сту ден те ет но гра фи је по ста ло је от кри ће за чи та о це ро ма на. Упра во су пољ ски 
чи та о ци, у чи јем је се ћа њу би ла ису ви ше жи ва успо ме на на жи во та ре ње у изо ла ци ји, 
мо ра ли це ни ти осло ба ђа ју ћи по тен ци јал ан тро по ло шке има ги на ци је Ол ге То кар чук. 
Та кве ан тро по ло ги је ко ја је би ла рас ко шно обо је на од ме ре ном до зом ми то ло ги је и која 
је под сти ца ла на раз ми шља ње о на го ве ште ном ре гре су мо дер но сти у Пољ ској.

Ис по ста ви ло се да је Пам ти век био пре су дан – до нео је То кар чук мно го на гра да, 
али – што је јед на ко ва жно – по кре нуо је и пр ву озбиљ ну рас пра ву о све ту вред но сти 
ове про зе. Је жи Со снов ски и Пше ми слав Ча плињ ски упо зо ра ва ли су (ако је то би ло 
мо гу ће) на гно стич ко-скеп тич ку ког ни тив ну пер спек ти ву ове књи ге, ко ја је пре ма 
њи хо вом ми шље њу би ла пу на та ме и ат мос фе ре ира ци о нал но сти. Слич но ин то ни ра-
не ди ску си је пра ти ле су и збир ку при по ве да ка Ор мар: да нас се мо же ви де ти ко ли ко 
да ле ко су би ле усме ре не та да шње ам би ци је То кар чук на уче ње од мај сто ра чу де сне 
при че ка кви су Са ки или Ро алд Дал.

Лу на ци је

У по тра зи за књи гом и Пам ти век и дру га до ба ис тра жу ју две тен ден ци је фа бу лар не 
има ги на ци је То кар чук: кре та ње у бес ко нач ност и кру жну рад њу. У пр вој вре ме до га-
ђа ја те че ли не ар но, у дру гој опи су је круг. Пр ва се за сни ва на обра сцу са ге, дру га се 
осла ња на по е ти ку ма гич ног ре а ли зма (бр зо је при ме ће на срод ност Пам ти ве ка с 
ро ма ном Га бри је ла Гар си је Мар ке са Сто го ди на са мо ће). У ка сни јој ета пи та опреч ност 
ис ка за на је у ста тич но сти Днев не ку ће, ноћ не ку ће и ди на ми ци Бе гу на. Сва ко од тих 
ре ше ња зах те ва од на ра ци је дру га чи је пси хо ло шке дис по зи ци је. Чак и кад је при по-
ве да че во „ја“ тра ди ци о нал но све зна ју ће, оно дру га чи је уче ству је у про це су ини ци ја-
ци је, ка кву за То кар чук пред ста вља сва ка при ча до стој на да се та ко на зо ве. Пра те ћи 
пе ре гри на ци је и бек ства и из ве шта ва ју ћи о њи ма то „ја“ на ги ње ка бу дућ но сти, за до-
во ља ва по тре бу за из не на ђе њем. У при ча ма ко је за тва ра ју ге не а ло шке кру го ве по-
ро дич них и при род них ве за, на ра ци ја во ди ка раз у ме ва њу, ка на слу ћи ва њу на лич ја 

4 Тер мин „ди вљи ум“ или „ди вља ми сао“ на су прот „ци ви ли зо ва ном уму“, „ци ви ли зо ва ној ми сли“ 
упо тре био је је дан од во де ћих пред став ни ка струк ту ра ли стич ке шко ле, фран цу ски ан тро по лог 
и ет но лог Клод Ле ви-Строс, да би њи ме обра зло жио сво ју те зу о је дин стве но сти људ ске ми сли од 
пра и сто ри је до да нас. (Прим. прев.)
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по ја ва. То је су прот ста вља ње уну тра шњих и спољ них до га ђа ја, му шких и жен ских 
ста во ва, исти не пу та и исти не ка лен да ра, пра ви ла за го нет ки и ри ту а ла.

Као што се мо же ви де ти, То кар чук се стал но ме ња. За ма ло ко га би се оправ да но 
мо гло ре ћи да пред ста вља лич ност лу нар ног ка рак те ра. Пу ту ју ћи два де сет и осам 
да на по не бу Ме сец стал но ме ња фа зе, а на три да на пот пу но не ста је, „уми ре“ ка ко 
ка зу је „ди вљи ум“ дав на шњих пле ме на. Бо ра ви тад на оном све ту по пут су мер ске 
бо ги ње и мо дер не де вој ке, Ко ре и Пер се фо не у јед ном, ка ко је То кар чук опи са ла Ану 
Ин ко ја си ла зи у до њи свет. Као Ме сец ко ји кру жи око Зе мље, пу то пи сне при че То кар-
чук на во де ми сао чи та ла ца ка та јан стве ним зе мља ма За па да; ње не при че о ини ци ја-
ци ји на ла жу да се ми сли о там ним но ћи ма без ме се чи не уда ње ним од ре ал ног све та. 
Али по сто ји још не што. Кад год од Ме се ца оста не са мо срп, би ло да се он пу ни или 
пра зни, мо же се при ме ти ти оста так ње го вог ди ска као да је угра ви ран суп тил ним 
ба кро пи сом. Та ко се за пра во по ка зу је ње го во све тло од би је но од Зе мље. Овај од раз 
на зи ва се пе пе ља ста све тлост и као ме та фо ра мо же пред ста вља ти Ол ги свој ствен дар 
за не до ре че ност. Уме сто рас ко шних сред ста ва, То кар чук ви ше во ли ин ди рект но осве-
тље ње, по лу сен ку, на га ђа ње. У овом лу нар ном до ме ну, по ње ном ми шље њу, уме да 
вла да је ди но књи жев ност. Ка да у Књи га ма Ја ко вље вим чи та мо: „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“,5 он да то ис по ве да ње ве ре за 
све на ро де Књи ге пред ста вља ве зи ва ње ма ги је ре чи са лу нар ном ми то ло ги јом. 

То кар чук се кло ни рас ко шних сред ста ва у оној ме ри у ко јој је Ми лош че знуо за 
„об у хват ни јом фор мом“. Ра ди се у су шти ни о ис тој ства ри, али књи жев ни ца је са зда на 
од дру га чи јег ма те ри ја ла и сво је на ме ре је нај бо ље из ра зи ла на кра ју го во ра о Но бе-
ло вој на гра ди. Тре ба ци ти ра ти ове оп ште по зна те ре чи: „...осе ћај ност је умет ност оли-
ча ва ња, са о се ћа ња (...). Осе ћај ност све то оли чи, овре ме ни, опро сто ри, да му глас, чи ни 
из ра жљи вим.“6 У пољ ској ли те ра ту ри та кво огра ни че ње па ле те рав но је сен за ци ји. 
Не гу би ли осе ћај ност, схва ће на ин стру мен тал но, као те о ри ја ро ма на, сво је ма гиј ске 
мо ћи?

Ме ђу тим, ни је То кар чук пр ва скре ну ла па жњу на осе ћај ност. У ро ма ну Жи вот је 
дру где Ми лан Кун де ра је на се би свој ствен на чин де фи ни сао то, ка ко се ис по ста вља, 
чуд но ста ње ду ха. „Ње жност се ра ђа у тре нут ку кад чо вје ка ис пљу ну на праг зре ло сти 
и он, ис пу њен стреп њом, по ста не свје стан пред но сти дје тињ ства ко је као ди је те није 
схва ћао. Ње жност је страх од го ди на зре ло сти. Ње жност је по ку шај ства ра ња умјет ног 
про сто ра, у ко јем ври је ди до го вор да се дру ги ма обра ћа мо као дје ци.“7 

5 Ол га То кар чук, Књи ге Ја ко вље ве или ти Ду го пу то ва ње пре ко се дам гра ни ца, пет је зи ка и три 
ве ли ке ре ли ги је, не ра чу на ју ћи оне ма ле, о че му при по ве да ју по чив ши, а што је ау тор ка на до пу ни ла 
ме то дом ко њек ту ре, из мно го вр сних књи га цр пе не, при де пот кре пље не има ги на ци јом, нај ве ћим 
при род ним да ром чо ве ко вим: му дри ма за под се ћа ње, ком па три о та ма за ра су ђи ва ње, ла и ци ма за 
уче ње, ме лан хо ли ци ма за ра зо но ду; с пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић, Бе о град, Слу жбе ни гла-
сник, 2017, стр. 391. (Прим. прев.)
6 Ол га То кар чук, „Благ при по ве дач“, с пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић. Ми ли чи ном љу ба зно шћу 
до би ла сам на увид ње не пре во де ко ји ће иза ћи у истом овом бро ју По ља. (Прим. прев.)
7 Ми лан Кун де ра, Жи вот је дру гдје; с че шког пре вео Ни ко ла Кр шић, Ме ан дар ме диа, За греб, 2007. 
стр. 94. (Прим. прев.)
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Раз ли чи тост ових ди јаг но за све до чи о ори ги нал но сти раз ми шља ња Ол ге То кар чук. 
За Кун де ру не жност, осе ћај ност је осло ба ђа ње љу ба ви од те ла; гест ко ји опи су је То кар-
чук ни је мо гу ће за ми сли ти без до ди ра, без жуд ње за за шти том. У ње му је са др жа на 
њој свој стве на су здр жа ност, не до слов ност, при сут ност на зна че на дис тан цом, ка кву 
при пи су је мо ли цу ме се ца ко ји нас по сма тра. 

Ша во ви ствар но сти

Нај бо ља од не дав но об ја вље них Би зар них при ча, ко ја но си на зив „Ша во ви“, опе-
ри ше да ле ко се жним ми ни ма ли змом: то је при ча о ста ром удов цу ко ји от кри ва да су 
се ства ри око ње га нео че ки ва но про ме ни ле. У до ма ћин ству удов ца ча ра пе има ју чуд не 
ша во ве ко ји иду по ду жи ни од пр сти ју до ран фле, олов ке пи шу бра он бо јом, те гле се 
од вр ћу на ле ву стра ну, а по штан ске мар ке су окру гле. Не ма об ја шње ња за ове про ме не, 
чи та лац мо же по ве ро ва ти у би ло ко ју хи по те зу. Је ди но што до но си олак ша ње на па-
ће ном ју на ку је сте спа ва ћи ца по кој не су пру ге ко ју при ти ска на ли це. Ето не па тво ре ног 
ге ста осе ћај но сти. И упра во на том при ме ру мо гу ће је уве ри ти се ка ко се То кар чук 
ко ри сти тим што Ен гле зи на зи ва ју un der sta te ment, а што она пре по зна је као осе ћај ност. 
Украт ко, то је је ди ни људ ски гест ко ји нам пре о ста је ка да на и ђе мо на ша во ве ствар
но сти – на ме ста на ко ји ма се се ћа ње су ко бља ва с чи ње ни ца ма, ис ку ство с окрут но-
шћу, а осе тљи вост с без душ јем. У та квом све ту оби та ва ју ју на ци ка сни јих Ол ги них 
ро ма на: Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих и Књи га Ја ко вље вих. Оба ова де ла мо гу се 
сма тра ти сли ка ма ствар но сти у ста њу рас па да. Ни у Пољ ској из вре ме на Ја ку ба Фран ка 
(сре ди на 18. ве ка), ни ти у са вре ме ној Пољ ској не дâ се жи ве ти у хар мо ни ји. Оту да су 
њи хо ва те ма уза луд ни по ку ша ји спа ја ња оно га што има сми сла с оним што тре ба да 
до би је сми сао, при род ног с нат при род ним, људ ског с не људ ским.

Књи ге Ја ко вље ве су са мо на из глед исто риј ски ро ман. Њи хо ва су шти на, да се ака дем-
ски из ра зим, јеste су мрак ста ре па ра диг ме и по ку шај ин ста ли ра ња но ве. Или дру га чи је 
ре че но: до ка зи ва ње да се ствар ност не мо же све сно са гле да ти и да она у сво јој инер ци ји 
не под ле же ду хов но сти. Ни ко то, као што је по зна то, не осе ћа бол ни је од ре ли гиј ског 
ре фор ма то ра, мо жда са мо ре во лу ци о нар. Је ре тич ка ми сао са ма се бе ка жња ва соп стве-
ном при ро дом. Ње ним по бор ни ци ма пре о ста је са мо да се по ве ре при чи. Сто га То кар чук 
кре и ра су бјек тив ност спо соб ну да об у хва ти при чу у ње ној це ло куп ној сло же но сти. Или 
пре ци зни је: при ча се не би мо гла ис при ча ти, са ста ви ти и раз у ме ти у ме ри у ко јој је сад 
раз у ме мо да ни је из ми сли ла све зна ју ћег при по ве да ча. Не би би ло Књи га Ја ко вље вих без 
ли ка Јен те. Ње ну уло гу мо же мо рас по зна ти у еле мен тар ном од но су из ме ђу ви ђе ног и 
до жи вље ног – у ме та фи зич кој осно ви ин тер и о ри за ци је. Слич ну ин ди ци ју дао је и чу ве ни 
ми то граф и ан тро по лог Џо зеф Кем бел: „Не бо и па као су уну тар нас, и сви бо го ви су уну тар 
нас. То је ве ли ка спо зна ја ин диј ских Упа ни ша да из де ве тог сто ље ћа п. н. е. Сви бо го ви, 
сва не бе са, сви свје то ви су уну тар нас. Они су уве ћа ни сно ви, а сно ви су ма ни фе ста ци-
је у сли ков ној фор ми тје ле сних енер ги ја у ме ђу соб ном су ко бу. То је оно што је мит.“8 
За ни мљи во је да се та кав кон цепт ју на ка ко ји је у ста њу да ви ди и за гроб не све то ве 

8 Џо зеф Кем бел, Моћ ми та: раз го вор с Би лом Мо јер сом; с ен гле ског пре вео Дра гу тин Хлад, За греб, 
Мисл, 2001, стр 63. (Прим. прев.)
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мо же про на ћи у ра ној при чи „Бар до. Вер теп“ (Свир ка на мно го буб ње ва), где се о ми-
ни ја ту ри у ко јој је са др жан чи тав свет ста ра та јан стве на при до шли ца с Ис то ка.

У су прот но сти с исто риј ском фре ском Књи га Ја ко вље вих при ча из Клоц ке до ли не 
за ди вљу је јед но став но шћу. За хва љу ју ћи фил му Аг ње шке Хо ланд Тра гом ко сти ју лик 
пен зи о ни са не учи те љи це Ја ни не Ду шеј ко и ње на бор ба са спре гом (кри во)ло вач ке 
ма фи је сте кли су скан да ло зну сла ву. То је ве о ма ори ги нал но, на ро чи то у пољ ским 
усло ви ма: пре о бра зи ти пен зи о нер ку у по бу ње ни цу и освет ни цу, а не из ве сти за кљу-
чак о ње ној ме та фи зич кој ком пе тен ци ји или пси хич ком ста њу. На зо ви мо то ова ко: 
ју на ки ња Ол ге То кар чук нор мал на је „на дру га чи ји на чин“ и све што смо од ње на у чи ли 
тре ба на зва ти тим истим име ном. Ко по ве ру је ње ном уче њу о при ро ди све та, пре ћи 
ће у ка те го ри ју „дру га чи јих“. Ко оста не скеп ти чан, оста ће „нор ма лан“; не во ља је у то ме 
што су оба ста но ви шта упит на.

Де ху ма ни за ци ја

У овој фа зи раз во ја та лен та Ол ге То кар чук мо гу ће је опа зи ти две иде је ко је упра-
вља ју ње ним ми сли ма: пр ва пред ста вља не про мен љи вост уве ре ња, дру га њи хо ву 
пер ма нент ну ево лу ци ју. Ово ни је ниг де то ли ко очи то као у оп се жној па но ра ми Бе гу на. 
Они као про грам ска син те за мо дер но сти осве тља ва ју ода бра не људ ске суд би не у 
ко ји ма се мо же рас по зна ти не што ви ше од уз не ми ру ју ћих при ча. Што не зна чи да нису 
та кве: оне, на и ме, пред ста вља ју ка та лог по ку ша ја да се по бег не од тех но ло шке уто-
пи је ка кву чи ни свет ме ђу на род них ае ро дро ма оли чен у ано ним но сти сред ста ва ко му-
ни ка ци је, уо би ча је них од мо ри шта и де ху ма ни зо ва них ули ца. Та сли ка, у скла ду с при-
ро дом опи са не ствар но сти, те жи пер ма нент ном рас пр ши ва њу на све стра не. Ве ли ка 
фре ска ко ја бе жи са зи да; са да шњост у ста њу па нич ног бе га од се бе. 

Као што се зна, иде ја за на слов књи ге по те кла је од прак се ру ских сек та ша – идео-
ло шког по том ства вер ни ка по бу ње них про тив ре фор ме пра во слав не цр кве коб не 1666. 
го ди не. Под врг ну ти про го ну Ни кон ског све штен ства, они су из лаз про на шли у не пре-
кид ном бе гу осла ња ју ћи се на све но мад ске обра сце Ста рог и Но вог за ве та. Ру ским 
бе гу ни ма ко је, ка ко ка зу је јед на од при ча из књи ге, још мо же мо сре сти, ни је до зво-
ље но да има ју стал на бо ра ви шта, до ку мен та, но вац ни ти би ло ко ја дру га лич на до бра 
осим нај не оп ход ни јих. Као у књи зи Ол ге То кар чук, они се пре по зна ју за хва љу ју ћи 
тај ним ге сто ви ма и по гле ди ма, ру ко ва њи ма и ло зин ка ма. На пра гу 21. ве ка књи жев-
ни ца на ла зи ове ин фор ма ци је ско ро сву да, без об зи ра на др жа ву, дру штве ни ста тус 
и вер ску при пад ност. При па да ју им јед на ко обич на же на без лич ног пољ ског ту ри сте 
у Хр ват ској, спо соб на да не ста не без тра га и да се вра ти без об ја шње ња, као и грч ки 
на уч ник на са мр ти пре не го што је не по врат но ли шен сна ге и зна ња. Дру гим ре чи ма, 
у Бе гу ни ма мо же те опа зи ти дру штво у ста њу кри зе, бе гун це in spe.9 За То кар чук, ко јој 
дру штве не на у ке ни су стра не, сли ка ски ци ра на у при ча ма умет ну тим у Бе гу не кла сич-
но је са мо и спу ња ва ју ће про ро чан ство. Упра во су пер фид ност и бла га иро ни ја ове 
рас пра ве за ве ли ино стра ну пу бли ку. 

9 In spe (лат.) – у на ди, у оче ки ва њу. (Прим. прев.)
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Бе гу ни, у скла ду с пе да го шким скло но сти ма Ол ге То кар чук, пред ста вља ју рас пра ву 
илу стро ва ну при ме ри ма. По то њи, ме ђу тим, има ју но ву ди мен зи ју. Они су, на и ме, сим-
бо лич не би о гра фи је. Не схва тљи ве у сво јој син гу лар но сти, зна чај не као ма ни фе ста-
ци ја не све сних ко лек тив них про це са. За њи хо во зна че ње ни је пре суд на осо бе ност, 
већ ре ла ци ја из ме ђу јав не и скри ве не сли ке њи хо ве ег зи стен ци јал не си ту а ци је. Већ 
ра ни је спо ме ну ти Кем бел ево ци ра тим по во дом две ми то ло шке сли ке из раз ли чи тих 
по ре да ка ко је се ме ђу соб но осве тља ва ју. Та ко ком па ра тив на ми то ло ги ја сти же до 
сво јих пра ви ла. У слу ча ју То кар чук мо же мо се освр ну ти на древ ну ге не а ло ги ју ре чи 
„сим бол“, из ве де не из прак се ло мље ња гли не не пло чи це на по ла: они ко ји је тре ба ло 
да се спо ра зу ме ју, пре по зна ва ли су се у иде ал ном по кла па њу две ју по ло ви на. То су 
Гр ци на зи ва ли упра во symbal lein, „на ле га ње“. Слич не суд би не бе гу на из раз ли чи тих 
вре ме на до пу њу ју се раз ви је ним епи зо да ма ко је се ти чу бал за мо ва ња, кон зер ви ра ња 
и чу ва ња мр твих те ла. Ре ла ци ја ко ју ус по ста вља ју из ме ђу се бе пр ва и дру га на ра тив на 
нит има ју ка рак те ри сти ке баш ових древ них грч ких прак си. Ба шлар је твр дио: „Два дела 
пло чи це, ко ји се ме ђу соб но тра же, гу бе сво ју дво знач ност оног тре нут ка ка да их не ко 
спо ји (...) оно што фа сци ни ра у сва ком од два одво је на еле мен та је сте од су ство оног 
дру гог, и упра во то од су ство бу ди нај не о бу зда ни је стра сти“ (О књи жев но сти). Ако 
спо ји мо по ло ви не – ка ква ће се сли ка на шег вре ме на ука за ти?

Та рот ма го ва

Из ово га је мо гу ће фор му ли са ти сле де ћа два опа жа ња. Ол га То кар чук чи та вог жи-
во та кру жи око од ре ђе них про бле ма или ви зи ја рас по ре ђу ју ћи их на раз ли чи те на чи не 
– а ти про бле ми и слут ње за слу жу ју да се на зо ву тај на ма. Чак и за њу са му. Она не 
при па да пи сци ма ко ји без остат ка зна ју шта има ју на уму; на про тив, об ја шње ње тре ба 
да им пру жи сам про цес ства ра ња. Ка да То кар чук у „Лут ки и би се ру“ пи ше да „ро ман 
пред ста вља пси хо ло шки про цес“, она уоп ште не из ми шља ал тер на тив ну књи жев ну 
те о ри ју, већ те мељ но про у ча ва ди на ми ку соп стве ног пи са ња. 

Дру гим ре чи ма, пи са ње, ка ко га ви ди То кар чук, ка рак те ри ше по сто ја ност од ре ђе-
них те ма ко је јед на ко фа сци ни ра ју чи та о це. Ме ђу њи ма су: пу то ва ње, на ра ти ви о 
ини ци ја ци ји, пре та па ње вре ме на, ла бав иден ти тет, пре ко ра чи ва ње гра ни ца жи во та 
и смр ти, не ти пич на ста ња све сти, ду бо ка са о се ћај ност пре ма све ту дру гих жи вих би ћа, 
пре ма пеј за жи ма (на ро чи то су дет ским) и пре ма кре а ци ја ма при ро де. А та ко ђе и су прот-
но сти: крах ме ђу људ ске ко му ни ка ци је, уса мље ност у ма си, не ста нак ме та фи зич ког 
сми сла, пре зир пре ма све му што је дру га чи је, хи по кри зи ја, мр жња – сви ти гре си ко ји-
ма би смо у да на шње до ба же ле ли да до пу ни мо де сет бож јих за по ве сти. 

Ови и не ко ли ко дру гих на ра ти ва, чи ји број за ви си од спо соб но сти да се ужи ви мо 
у свет Ол ге То кар чук, под ло жне су у ње ном ства ра ла штву стал ној пер му та ци ји по 
узо ру на обра зац ту ма че ња та ро та. По ре ђе ње је то ли ко упут но да да је мо гућ ност да 
се, пре ма но мен кла ту ри ка рак те ри стич ној за та рот, уо чи Ма ла ар ка на ње ног ства ра-
ла штва – исто ри ја Пољ ске, пад ко му ни зма, на ци о нал ни ка рак тер и до ма ћи оби ча ји, 
уве ре ња ко ја не раз двој но пра те зва нич ну ре ли ги ју (56 ка ра та) и Ве ли ка ар ка на (22 
кар те), од но сно пра ви ла на ко ји ма по чи ва њен си стем вред но сти. О мно ги ма смо већ 
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го во ри ли, али тре ба си гур но из дво ји ти још је дан од аду та ко ји ку му ју овом пи са њу: 
фа тал ну кар ту Лу де, ко ја уки да сва ку си гур ност, рас ки да ду хов не ве зе, кри во тво ри 
про ро чан ства и до но си не сре ћу. Она, у не га тив ном сми слу, као при до шли ца из мра ка, 
упра вља пи са њем То кар чук. 

Фе но ме ни ре цеп ци је

Ол ги на из у зет ност огле да се у чи ње ни ци да про фе си о нал на кри ти ка ни је зна ла 
шта би с њом. Ствар је у то ме да, с иде о ло шког ста но ви шта, То кар чук ба шти ни епо ху 
ко ја је на пољ ску кул ту ру има ла ми ни ма лан ути цај и ко ја се, у вре ме ње ног де би ја, 
сма тра ла пре ва зи ђе ном. Над Ви слом су се тад над ви ја ли дру ги про бле ми, а то да је 
ства ра ла штво То кар чук на уме рен на чин об ра ђи ва ло те про бле ме, по ка за ло се, па-
ра док сал но, на кон мно го го ди на као њен уни вер зал ни адут. Ве ћи на је би ла за у зе та 
ре ван ди ка ци јом исто риј ских до га ђа ја, а она је раз ви ја ла да ле ко се жне мо де ле при по-
ве да ња („У Пољ ској – још увек за тво ре ној у на род ној тра ди ци ји – при по ве да о над на-
ци о нал ној исто ри ји“, пи са ла је Кин га Ду њин.) Из то га сле ди да су је сма тра ли ан га жо-
ва ном књи жев ни цом у са свим дру га чи јем сми слу не го што је то ва жи ло за ње не са-
вре ме ни ке; при че му јој се ни је мо гло пре ба ци ти да иг но ри ше пољ ски исто риј ски 
кон текст. У ње ним при ча ма мо гу ће је про на ћи и ван ред но ста ње („Про фе сор Ен др јуз 
у Вар ша ви“), и рас ту ће дру штве не не јед на ко сти, и до ка зе ис кљу чи ва ња, и бор бе си ла 
ко је же ле да оста ну ано ним не, и сте рил ни кор по ра тив ни свет и не ре ши ве ди ле ме 
из бе гли ца. Па ипак, ла ко је рас по зна ти спе ци фи чан тон ове про зе, ко ји би се – да при-
зо ве мо још јед ном Кун де ру – мо гао на зва ти као и на слов ње го вог ро ма на – Жи вот је 
не где дру где. Упра во то је тач ка у ко јој су се ства ра ла штво То кар чук и ње го ва ре цеп-
ци ја под у пр та кри тич ким тек сто ви ма ду ги низ го ди на нај ви ше ра зи ла зи ли. Низ оп ту жби 
про тив ове про зе (о ко јој су пи са ли ва жни ји кри ти ча ри и исто ри ча ри књи жев но сти) 
од пре по ла го ди не пред ста вља иде о ло шки пор трет пољ ске ин те ли ген ци је по след-
њих че тврт ве ка. Пре не го што се ука же ре ле вант на ан то ло ги ја Ол га То кар чук у очи ма 
пољ ске кри ти ке, ко ју ће сту ден ти на се ми на ри ма скра ће но зва ти Књи га сра ма, мо же мо 
их украт ко на бро ја ти: ира ци о нал ност, по пу лар ност ар гу ме на та, пре те ра на тран спа-
рент ност је зи ка, стри пи за ци ја, њу еј џи зам, књи жев ни кон зер ва ти ви зам, оп ште по ди-
ла же ње уку су чи та ла ца. Све то на ла зи оправ да ње у чи ње ни ци да адре сат тих оп ту жби 
по ста вља ли те ра ту ру на са свим дру гом ни воу дру штве не све сти, не го што је то уо би-
ча је но. Ни је то ви ше „бар јак на ку ли људ ских де ла“,10 већ еле мент – не ка да би смо 
ре кли – при ме ње не умет но сти, по пут умет нич ког пла ка та или ан га жо ва ног фил ма. 
Ни јед ном од њих се не мо же оспо ри ти фак тор ар ти зма; ва жно је да не пру жа ју от пор 
и да су упо тре бљи ви истог тре на. Упра во она ко ка ко су то за ми шља ли те о ре ти ча ри 
аван гар де на че лу с Та де у шем Пај пе ром. Ко му ни ка циј ски пакт ка кав с чи та о цем скла-
па То кар чук мо гао би се са же ти ова ко: не при ста је мо на не до ступ ну умет ност, на 

10 Стих из де ла Про мет хи ди он пољ ског књи жев ни ка, умет ни ка и фи ло зо фа 19. ве ка Нор ви да Ци-
при ја на Ка ми ла „И та ко ја ви дим бу ду ћу пољ ску умет ност, као бар јак на ку ли људ ских де ла, не као 
играч ку и не као на у ку, већ као нај ви шу ве шти ну апо сто ла и као нај ни жу мо ли тву ан ђе ла“. (Прим. 
прев.)
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умет ност ви со ких ам би ци ја и хлад не дис тан це; ује ди њу је мо се да би смо ство ри ли 
при по ве дач ко окру же ње, у ко јем ће мо, осло ње ни јед ни на дру ге, про ри ца ти суд би ну. 
У та квим слу ча је ви ма, про за се мо же вра ти ти сво јим прак тич ним ин тер вент ним ко-
ре ни ма. Ни сте би ли у ис ку ше њу да Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих чи та те као нов 
ан га жо ва ни ро ман, као ро ман са дру штве ном ми си јом? Пар нас бис је при од ред ни ци 
по све ће ној ау тор ки ста вио сли ку Оже шко ве11 – не тре ба ли се (не са мо овим по во дом) 
за пи та ти због че га. 

Од то га у ко јој ме ри је про фе си о нал на кри ти ка спрем на да се отво ри за пси хо а на-
ли зу (не за ви сно од то га што мно ги кри ти ча ри с не тр пе љи во шћу гле да ју на уче ња 
Фрој да и ње го вих на ста вља ча) за ви си ће и ко ли ко ће би ти у ста њу да раз у ме ју књи-
жев но де ло Ол ге То кар чук (спе ци јал но раз два јам про фе си о нал це од чи та ла ца и енту-
зи ја ста). Ви ше не го ши ро ко схва ће на пси хо а на ли за пред ста вља сред ство при по ве да-
ња и уче ству је у кре и ра њу ат мос фе ре у ка квој ег зи сти ра ју ли ко ви Ол ге То кар чук. Реч 
је о ми са о ном си сте му где је све тај на, а где се исто вре ме но све мо же рас ту ма чи ти, 
по што све има зна че ње и не мо ра ну жно би ти вер ба ли зо ва но. Али та ко ђе ниг де ни шта 
не ће би ти ко нач но појм ље но и чи та лац ће, као и ана ли ти чар, ви де ти књи жев не ју на ке 
чи јом је суд би ном за о ку пљен увек из ва на. Шта ви ше, чак их ни ау тор ка – на ра тор ка у 
це ло сти не раз у ме ни ти сме да их раз у ме уко ли ко то мо ра ју би ти жи ви љу ди. Скал пел 
пси хо а на ли зе је, на и ме, то ли ко оштар да уби ја и пре но што за се че. 

* * *

При пад ност ства ра ла штва То кар чук по пу лар ној ли те ра ту ри, ли те ра ту ри цен тра 
или ко нач но ви со кој ли те ра ту ри кон ста то ва на је већ бар у хи ља ду и јед ној ре цен зи ји. 
Фор ма пу то ва ња ове про зе по ма пи кри тич ких су до ва – од де ве де се тих го ди на до 
да нас – ни је са мо од раз сти ли стич ко-кон струк ци о не ево лу ци је или чи та лач ких уку са, 
већ та ко ђе и про ме не кри те ри ју ма оце њи ва ња. Оно што је де ве де се тих би ло оце ње но 
као по пу лар но, да нас би мо гло би ти уна пре ђе но у пр во ра зред ну ли те ра ту ру. Ме ђу тим, 
ова кви су до ви не ма ју ве ћи ути цај на фе но мен ре цеп ци је. Ис по ста ви ло се да об ја ва 
ве ре са ме ау тор ке у моћ ре чи, у пакт при по ве да ња има моћ пер фор ма ти ва.

Не сре ћа се мо же из бе ћи све док тра је при ча. Дух про зе Ол ге То кар чук из ра ња из 
жен ских и – ши ре људ ских за јед ни ца. 

Из вор ник: Kącka Eli za, „Dar Bo gi ni“, у: Znak. Miesięcznik, бр. 779, стр. 6–13.

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

11 Ве ро ват но Ели зе Оже шко ве, пољ ске књи жев ни це ко ја је за јед но са Хен ри ком Сен кје ви чем 1905. 
би ла но ми но ва на за Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност. (Прим. прев.)


