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БАЈ КА О ПРЕ ВО ЂЕ ЊУ
Књи ге Ја ко вље ве су сед ма књи га Ол ге То кар чук пре ве де на на швед ски. Све ње не књиге 

об ја вио је исти из да вач и све осим јед не (Пам ти век и дру га до ба) пре вео је пи сац и пре-
во ди лац Јан Хен рик Сван. Пред швед ским чи та о цем је, да кле, ве ли ки из бор на сло ва. Али 
ко ли ко је по зна та Ол га То кар чук, мо же ли се го во ри ти о ње ној по пу лар но сти у Швед ској? 
Те шко је од го во ри ти на то пи та ње. Пи сци и кри ти ча ри је из у зет но це не и си гур но има 
свој не ве лик, али одан круг чи та ла ца. У том сми слу сен за ци о нал на је чи ње ни ца да је Токар-
чу ко ва ове го ди не,1 чак и пре об ја вљи ва ња ро ма на Књи ге Ја ко вље ве, у ве ћи ни на ци о нал-
них но ви на би ла озна ча ва на као јед на од мо гу ћих кан ди дат ки ња за Но бе ло ву на гра ду.

* * *

Још се се ћам ко ли ко сам шо ки ран био ка да сам од Ол ге до био ру ко пис од 930 стра-
ни ца. А био сам убе ђен да ћу до би ти пет сто. То ли ки обим ро ма на био је за ме не нај ве ћи 
и ве ро ват но је ди ни озби љан про блем – раз ми шљао сам – шта ће се до го ди ти ако се 
раз бо лим, ако до би јем дру ги текст ко ји би ми по бу дио па жњу, ако ми на ум пад не нека 
ге ни јал на иде ја и за поч нем пи са ње соп стве ног ро ма на? Схва тио сам да ћу с тим тек стом 
мо ра ти жи ве ти нај ма ње на ред них го ди ну да на, ако не и ви ше. И то ни је све. Не ка да 
дав но, у мом нор мал ном, пред ја ко вљев ском жи во ту, уста јао сам у се дам и пи јуц као 
ка фу јер ни сам умео дру га чи је да за поч нем дан. А са да сам уста јао у пет, од лу чан да не 
срк нем ни гу тљај ка фе пре се дам. Пре во дио сам као у тран су, као ни кад до та да у свом 
жи во ту.

И искре но го во ре ћи, не раз у мем ни сад ка ко ми је то по шло за ру ком. То је из гле да 
сан. Бај ка...

Да нас и да ље жи вим не где ду бо ко у тој бај ци, про ми чу ћи као Јен та по над кро во ва. 
Ка сно је. Не где та мо ис под су љу ди ма ју шни као мра ви...

Де ла пре ве де на на швед ски:

Свир ка на мно го буб ње ва (Spel på många små trum mor, Ellerströms, 2002)
Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа (Dag hus, nat thus, Ariel, 2005) 
Пам ти век и дру га до ба (Gam mel ti da och an dra ti der, Ariel, 2006)
Бе гу ни (Löparna, Ariel, 2009)
Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих (Styr din plog över de dödas ben, Ariel, 2010)
Ме две до вих пет ми ну та, збир ка есе ја (Björnens ögonblick, Ariel, 2014) 
Књи ге Ја ко вље ве (Jakobsböckerna, Ariel, 2015)

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