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КРО ЋЕ ЊЕ ДИС КУР СА

Вла ди мир Та ба ше вић, Ти хо те че Ми си си пи, Кон траст, Бе о град 2015

Мла ди пи сац Вла ди мир Та ба ше вић (1986), ко ји је до ско ра на књи
жев ној сце ни био по знат са мо као пе сник (ау тор је че ти ри збир ке по е
зи је), то ком прет ход не две го ди не об ја вио је два за па же на ро ма на. Ти хо 
те че Ми си си пи био је у ужој кон ку рен ци ји за НИНову на гра ду за 2015. 
го ди ну, док је ро ман Па као до спео у нај у жи из бор по след њег жи ри ра ња 
за ово пре сти жно при зна ње. Ова ко до бро по зи ци о ни ра ње у два на вра та 
за нај зна чај ни ју књи жев ну на гра ду у Ср би ји скре ће па жњу на Та ба ше ви
ће ву ства ра лач ку по ја ву, и ово га пу та по зи ва на па жљи во иш чи та ва ње 
ро ма неск ног пр вен ца мла дог ау то ра.

Већ при ли ком су сре та са по чет ном ре че ни цом Та ба ше ви ће вог ро
ма на ја сно је да се ра ди о нео бич ној књи зи, крат ком ро ма ну бо га те сли
ко ви то сти, чи је ду ге ре че ни це че сто за у зи ма ју и по по ло ви ну стра не. 
Иа ко по мно го че му нео бич но оства ре ње, Ти хо те че Ми си си пи ипак до
пу шта да га по ста ви мо у не ке уо би ча је не ко ор ди на те ро ма на о од ра ста њу, 
с том раз ли ком што се ов де, за раз ли ку од ве ћи не бил дун гсро ма на, при
ча о са зре ва њу глав ног ју на ка нај че шће не кре ће по хро но ло шкој ло ги ци. 

Ро ман пра ти од ра ста ње глав ног ју на ка Де ни ја, раз ви ја ње ње го ве 
чул не пер цеп ци је, игре са дру гом де цом, ра ђа ње све сти о су прот ном 
по лу. Ме ђу тим, ва жност Де ни је ве при че огле да се ипак у то ме што је 
ње гов де чач ки жи вот на гла ше но под ути ца јем ши рих исто риј ских зби
ва ња. То је ваљ да и усуд свих оних ко ји су од ра ста ли кра јем осам де се тих 
и де ве де се тих го ди на два де се то га ве ка на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, 
у вре ме ну ка да је и сва ко де те би ло све док круп них исто риј ских про ме
на. У Де ни је вом жи во ту тај до дир са исто ри јом кул ми ни ра на не ко ли ко 
ме ста. Нај пре, филм то ком чи јег сни ма ња ги не Де ни јев отац је Бој на 
Ко со ву, сни ман пред сам рас пад не ка да шње др жа ве. Уче шћем у сни ма њу 
овог фил ма де ча ков отац, а по сред но и ње гов син, би ва ју укљу че ни у 
кон тро верз ну про сла ву ју би ле ја Ко сов ске бит ке ко ји је уз бур као ду хо ве 
бив ше Ју го сла ви је и био увод у по ли тич ка пре ви ра ња. Та ко ђе, де вој чи ца 
Да ри ја, у ко ју се Де ни за љу био, из бе гли ца је, и са мо при вре ме но бо ра ви 
у Ср би ји, ко ју ће уско ро за ме ни ти да ле ком Ка на дом. 

Та ба ше ви ће ва при ча, ко ја је по ред по ве сти о од ра ста њу и при ча о 
кри зи и рас па ду јед не зе мље и суд би ни по ро ди ца, по го то во оних ви ше
на ци о нал них, да та је из деч је пер спек ти ве. При ка за на је ге не за су ко ба 
у бив шој Ју го сла ви ји и њи хо вих пре ла ма ња у људ ској сва ко дне ви ци из 
пер спек ти ве де те та, али је дат и ути цај рат них зби ва ња на деч ју свест. 
Ти хо те че Ми си си пи у гропла ну до но си при каз ути ца ја ра та и по ли ти ке 
на оне ко ји су у то вре ме би ли са мо де ца. При ча ко ју овај мла ди пи сац при
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ча је сте ис по вест јед не но ве ге не ра ци је, ро ђе не по ло ви ном осам де се тих 
го ди на, ко ја до са да још увек ни је би ла ис при ча на. Ра ни ји ро ма ни на те му 
не срећ них зби ва ња у бив шој Ју го сла ви ји де ве де се тих го ди на до са да су 
нам нај че шће до но си ли ге не ра циј ске при че оних ро ђе них ше зде се тих 
или се дам де се тих го ди на, ко ји су би ли при ну ђе ни да у ра ту уче ству ју 
или да из бе га ва ју по зи ва ре ко ји су им ку ца ли на вра та. Та ба ше вић нам 
до но си при чу сво је ге не ра ци је, ко ја је рат при ма ла кроз фил те ре, ко је су 
чи ни ли ка ко њи хо ва та да шња деч ја свест, та ко и ро ди тељ ски по ку ша ји 
да их од ве сти о не ми лим зби ва њи ма са чу ва ју. 

Ипак, ни деч ји уз раст ни ро ди тељ ска бри жност ни су ус пе ли да ову 
ге не ра ци ју оста ве нео ште ће ну од рат них и по ли тич ких ло мо ва. По Та ба
ше ви ћу, укљу че ност де це у по ли тич ка зби ва ња, бар оне у чи јој се не по
сред ној бли зи ни ни су де ша ва ли рат ни су ко би, до га ђа се нај ви ше пре ко 
је зи ка. Де ца, по пут њи хо вих ро ди те ља, усва ја ју раз ли чи те го во ре ко ји су 
при сут ни у кул тур нопо ли тич ком кон тек сту. Бо га та сли ко ви тост тек ста 
та ко је са мо де ли мич но мо ти ви са на Де ни је вом деч јом тач ком гле ди шта. 
Уоп ште, и са ма при ча, при лич но јед но став на као што смо ви де ли, мо же 
се пер ци пи ра ти као се кун дар на у ро ма ну Ти хо те че Ми си си пи. Оно што 
је пи сцу нај бит ни је је сте сам је зик ро ма на, или пре ци зни је дис курс, 
ко ји је нео дво јив од жи во та. На јед ном ме сту у ро ма ну сто ји „ка ко ни
ко ме ви ше не па да на па мет да тај жи вот одво ји од је зи ка, не го на про тив, 
ми ко ји ни смо ни ко дру ги не го жи вот и је зик...” 

Ова об у зе тост тим нај сло же ни јим зна ков ним си сте мом мо же се 
ви де ти и по то ме што Та ба ше ви ће ве ре че ни це че сто не пра те ло ги ку на
ра ти ва, већ, ре ци мо та ко, ло ги ку је зи ка. Ало гич не сли ке и по ре ђе ња ко
ји ма ро ман оби лу је на ста ју ак ти ви ра њем већ по сто је ћих па ро ла, по сло
ви ца, ре пли ка. Та ба ше вић не кад те је зич ке скло по ве до но си у из вор ном 
об ли ку, али још че шће се са њи ма по и гра ва и па ро ди ра их, ко ри сте ћи 
са мо по сто је ће је зич ке ка лу пе, по пут из вр ну те сен тен це да „сви ле пи 
ко њи ли че јед ни на дру ге, сви ру жни ко њи су ру жни на свој на чин”. 

Ро ман ко ји Та ба ше вић об ли ку је са ста вљен је од већ по зна тих и око
шта лих је зич ких фра за, из ре ка, син таг ми, од „уга ше них” ме та фо ра ко је 
у тим фра за ма по сто је. Као да од јед не аморф не и већ ко ри шће не је зич ке 
гра ђе об ли ку је свој ро ман ци ти ра њем, па ра фра зи ра њем, пре ком по но ва
њем. Не вин и чист је зик за ау то ра ро ма на Ти хо те че Ми си си пи не по сто
ји, већ по сто ји са мо дис курс, ко ји је већ био у раз ли чи тим упо тре ба ма. 
Дис кур си ко је он ко ри сти раз ли чи тог су по ре кла: ур ба ни и ру рал ни, 
по сло ви це, по ли тич ке па ро ле, текст хим не, ви це ви, тур бофолк хи то ви, 
деч је пе сми це, сленг. Ево јед ног при ме ра за раз ли чи те је зич ке (и мен тал
не) ка лу пе ко је Та ба ше вић ко ри сти: „Је ба ли су се они, ни је да ни је, да нам 
скра те му ке, али пре то га су мо ра ли да ре ше ко пи је ко пла ћа, чи ја мај ка 
цр ну ву ну пре де, и, на рав но, твр дог ора ха, воћ ку чуд но ва ту, ко ји је био 
јед но од по след њих упо ри шта од бра не Ди ни не не ви но сти, ко је се ак ти ви



ра ло оног тре нут ка кад јој се учи ни ло да је Ро ма но во зи, да је на го ва ра, 
те да она са да тре ба да му се опи ре, твр до, да га му чи, као орах што је 
уда рао кон тру Тур ци ма.” 

Упра во због је зич ке гра ђе ко ја прет хо ди са мом ро ма ну, има мо ути
сак да се је зич ки слој у не ким де ло ви ма оса мо ста љу је у од но су на ни во 
при че. Сам ау тор је и те ка ко све стан ових по сту па ка у бор би са је зи ком, 
као и зна ча ја ко ји он има. Оту да у овом из у зет но са мо све сном ро ма ну 
на и ла зи мо и на од лом ке по пут сле де ћег: „Ухва ти, Де ни, ти је дан крај, 
ја ћу дру ги, по чу пај мо ту пи ле ћу кост, по ло ми мо је, и сре ћа ће се и са ма 
не ко ме за ло ми ти, јер та ко се и наш је зик до бри, је зик наш отац до бри, 
ко јим ле чи мо, та ко се и он на пи ње у се би да одр жи то ли ко ствар но сти, 
јер од је зи ка си по стао и у је зик ћеш оти ћи, до бри мој Де ни.” 

Та бор ба са је зи ком ни је уоп ште ла ка, и на јед ном ме сту у ро ма ну 
да је нам се сли ко вит при каз бор бе пи сца са из ра зом: „... и ни шта ви ше 
под ми лим бо гом не мо же мо да ка же мо. Ре че ни це нам по ста ју ко њи. На 
на ше очи, на ше ре че ни це по ста ју ко њи ко ји ју ре, ле пи, ру жни, на му че ни 
ко њи, то по ста ју на ше ре че ни це, и му ка и на пе тост ра ге, или кас не ког 
ата, све то ску па, по ста ју нам ре че ни це...” 

Зна чај је зи ка или дис кур са ко ји при хва та мо и усва ја мо у пе ри о ду 
на шег од ра ста ња, пре ма Та ба ше ви ћу, кључ но нас од ре ђу је, пре ко ње га 
усва ја мо кул ту ро ло шке и иде о ло шке ма три це ко је об ли ку ју на шу свест. 
Сто га би се из ме ђу ју на ка ове по ве сти и је зи ка ко ји ко ри сте мо гао по ву ћи 
знак јед на ко сти. Љу ди су је зик ко ји усва ја ју, ко ји из го ва ра ју и пре ко 
чи јих ма три ца уо ча ва ју и раз у ме ва ју свет око се бе. Оту да се ка рак тер 
чо ве ка нај бо ље оцр та ва у је зи ку, та ко се Де ни је ва чул ност и из ра же на 
пер цеп тив ност ви ди у бо га тој сли ко ви то сти и ме та фо рич но сти го во ра 
ко ји он ко ри сти. 

Као што је зик об ли ку је ње гов ро ман, та ко он об ли ку је и свест ње
го вих ју на ка. При том, тај је зик у се би но си и обе леж ја јед ног вре ме на у 
ко ме је он умео би ти и ве о ма опа сно ору ђе. Ту до ла зи мо и до по ли тич
ког аспек та Та ба ше ви ће вог ро ма на, јер као што смо ре кли, он у ро ма ну 
ко ри сти и по ли тич ки и иде о ло шки дис курс. Од ре ђе не па ро ле с по чет ка 
де ве де се тих го ди на ин кор по ри ра не су у текст. Ту се ви ди и ва жност го
во ра за по ли ти ку – па ро ле и сен тен це по ста ју кључ но по ли тич ко ору ђе, 
под чи је деј ство мо гу до ћи и де ца, и чи ји је ути цај че сто ду го трај ни ји од 
деј ства оруж ја. Де ве де се те су у ро ма ну пред ста вље не и као пе ри од ка да 
се дис курс на си ља и на ци о нал не ис кљу чи во сти нео пре зно и тен ден ци о
зно ко ри стио. 

Део је зич ког ма те ри ја ла од ко га је са чи њен ро ман је и деч ја пе сми
ца „Ти хо те че Ми си си пи”, и тај ма ли текст у тек сту сто ји као си нег до ха 
чи та вог де ла. Са ју на ком те пе сми це, ко ји је су о чен са раз ли чи тим опа
сно сти ма, Де ни је ва деч ја ду ша се иден ти фи ку је. А у Та ба ше ви ће вом 
ро ма ну те че је зик, је зик ко ји ау тор узи ма из ствар но сти, је зик по ли ти ке, 
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је зик сва ко дне ви це. Ти хо те че Ми си си пи је и ви ше не го за ни мљив и успе
шан про зни де би. На кон ње га, не из не на ђу је из у зет но успе шна ре цеп
ци ја Та ба ше ви ће вог дру гог про зног оства ре ња, ро ма на Па као.

Мар ко АВРА МО ВИЋ

GOOD MOR NING, VI ET NAM

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, Ви јет нам и де вет зма је ва, Ори он спи рит, Но ви 
Сад 2016

Од мах на кон не сва ки да шњег пу то пи са Ко ре ја пост скрип тум (за 
ко ји је при ми ла На гра ду „Љу бо мир П. Не на до вић”), Рад ми ла Ги кић Пе
тро вић об ја ви ла је но ве за пи се са азиј ског пу то ва ња, са бра не у књи зи 
Ви јет нам и де вет зма је ва. У нај но ви јој пу бли ка ци ји, пи са ној пре по зна
тљи вим, ду хо ви тим сти лом, ау тор ка је пред чи та о це из не ла пре гршт 
лич них ути са ка, исто риј ских чи ње ни ца, пор тре та лич но сти ко је је сре ла 
то ком бо рав ка у овој зе мљи, али и оних ко ји ни су ве за ни за Ви јет нам. И 
све то уз ве што уме та ње ко мен та ра ак те ра, од ко јих јој не ки ни су би ли 
са пут ни ци, па чак и уз раз ви ја ње ди ја ло га са њи ма, у ко ји ма на сто ји да 
до дат но обра зло жи фа сци на ци ју Ви јет на мом. 

„Син је ре као: Иде мо у Ја пан. Мој Муж је ре као: Иде мо у Ви јет нам. 
Ја сам же ле ла мир и ни шта ни сам ре кла.” Овим ду хо ви тим „три ја ло гом”, 
на ка кве смо на ви кли у прет ход ној књи зи, Ко ре ја пост скрип тум, за по
чи ње пр ви од че тр на ест на дах ну тих есе ја/по гла вља из пу то пи са Ви јет
нам и де вет зма је ва. По ред Сај го на (Хо ши ми на), као пр ве ви јет нам ске 
де сти на ци је, сва ка од на ве де них це ли на ба ви ће се раз ли чи тим те ма ма: 
уз исто ри ју Ви јет на ма, опи са на је и оба ла Ха Лонг, ста ри та о и стич ки ма
на стир Чо лом, му зеј у пра шу ми Ку Чи, град Вунг Тау, ре ка Ме конг и ње но 
остр во Кон Пхунг, град Вин Лонг. По себ на по гла вља у пу то пи су по све
ће на су ви јет нам ској умет но сти, оби ча ји ма, али и ку хи њи. Ме ђу тим, 
не ма по гла вља у књи зи у ко јем уплив оквир них при ча не кон ку ри ше 
уну тар њим. Реч ју, око сва ке при че о ви јет нам ским пре де ли ма и љу ди ма 
ле пр ша низ на кнад них за пи са, у ко ји ма се ау тор ки ни са го вор ни ци – При
ја те љи ца Из Ди пло ма ти је, Би бли о те кар и дру ги ли ко ви, од ко јих су не ки 
и исто риј ске лич но сти (М. Цр њан ски, М. Ки ри, А. П. Че хов, М. Ди рас, 
Г. Грин), упли ћу у ви јет нам ску са гу су ге сти ја ма, ко мен та ри ма, или на
про сто при ча ма ко је се нео бич ним асо ци ја ци ја ма на про сто ле пе за ви
јет нам ске да не. 

Та ко ће, ре ци мо, у „Ви јет нам ској ку хи њи” кључ но ме сто до би ти 
При ја те љи ца Из Ди пло ма ти је, чи ји пор трет ни је ли шен ко мич них еле




