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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
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ме на та: иа ко, по вла сти том при зна њу, уме шна у при пре ма њу ви јет нам ских 
је ла и по зна ва њу ре це па та, она ће из не ве ри ти ау тор ки но оче ки ва ње да 
за њу при ре ди не ки од спе ци ја ли те та. Но, ни је са мо ху мор ни ефе кат оно 
што При ја те љи ца и дру ги ли ко ви оквир не при че про из во де: не са гла сје 
из ме ђу њи хо вог и на ра тор ки ног до жи вља ја Ви јет на ма ука зу је на су бјек
тив ност до жи вља ја, се лек ци је и мон та же: док ве што па ро ди ра мо дел 
кла сич ног пу то пи са, у ко јем ау тор оче ку је да му чи та лац ве ру је на реч, 
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић им пли цит но по ста вља не ка од ве о ма ва жних 
пи та ња ве за них за овај жа нр: шта је то што је од кључ ног зна ча ја за при
чу с пу та? Ко ли ка је уло га са ста вља ча у пре зен то ва њу зе мље ко ју опи
су је, ње них љу ди, оби ча ја, кул ту ре? У че му се огле да удео пред ра су да и 
кон вен ци ја у про це су вред но ва ња и ко мен та ри са ња? Ко нач но, шта од ре
ђе ни угао по сма тра ња чи ни спе ци фич ним? Тра ја ње пу то ва ња/бо рав ка, 
род на или со ци јал на од ре ђе ност, сте пен обра зо ва ња и ин фор ми са но сти? 

Ме ђу тим, да се не би сте као ути сак ка ко пу то пис чи не на су мич ни 
и про из вољ ни еле мен ти, тре ба ис та ћи гор ку чи ње ни цу да се о Ви јет на му 
не мо же ка зи ва ти ни ти пи са ти без асо ци ја ци ја на рат не стра хо те, што 
су се над овом зе мљом ду го над но си ле. Је дан од оних ко ји је те ма ти зо
вао рат не стра хо те и опе вао остр во на ко јем се рат ни је во дио, ве ли ки 
пут ник и пу то пи сац, је сте и Ми лош Цр њан ски. Дру ги, чи јом се би о гра
фи јом и пу то ва њем у Са ха лин ау тор ка ба ви по сред но, пре ко по зна ни це 
ко ја је у исти мах упо зна је са Ви јет на мом али и са сво јим ра дом, је сте 
Ан тон Па вло вич Че хов. Бо ра ве ћи у бли зи ни си бир ских за то че ни ка, Че хов 
је, пре ма вла сти том при зна њу, ви део па као. По то њи ути сци, са по врат ка 
из Са ха ли на у за ви чај, за Че хо ва су би ли рав ни рај ском ужи ва њу. Гре јем 
Грин и Мар ге рит Ди рас ће, по сред но, пре ко дру гих ли ко ва, опи са ти свој 
ви јет нам ски круг. А по сред ством чи ње ни ца из жи во та Ма ри је Ки ри, за
пи са Ми ло ша Цр њан ског, А. Че хо ва, Г. Гри на и М. Ди рас, Рад ми ла Ги
кић Пе тро вић из на ла зи осо бен и ори ги на лан на чин да про го во ри о ра ту 
и људ ској пат њи ко ју иза зи ва ју они ко ји „бом ба ма на па да ју иде је”. 

Не мо же се, ме ђу тим, за не ма ри ти чи ње ни ца да се по се та Ви јет на му 
од ви ја кра јем де ве де се тих го ди на ХХ сто ле ћа, на кон ра то ва и бом бар до
ва ња ко ји по тре са ју Ср би ју. И док је рат у Ви јет на му са мо јед на при ча 
из про шло сти ко ја, упр кос до го во ру да „о ра ту не ће мо”, не пре ста но из
би ја у пр ви план, до тле је страх за су на род ни ке ак ту е лан и при су тан без 
об зи ра ко ли ко они би ли да ле ко. Ви јет нам ју че је сте Ср би ја да нас у вре
ме ну од ви ја ња рад ње пу то пи са. То је оно што ау тор ка им пли цит но и 
не на ме тљи во фор си ра у свом из ве шта ју с пу та. И не са мо то – исто ри ја 
Ви јет на ма је сте исто ри ја не пре кид не бор бе за сло бо ду, от по ра ко ло ни
за то ри ма (Ки ни, Ја па ну, Фран цу ској, по том САД), то је исто ри ја ра то ва
ња и жр та ва ко ји ма се не зна бро ја. Сва ко по ре ђе ње је из ли шно, те сто га 
ау тор ка на ла зи иде ал ну ме ру да иро ни зу је свој при по ве дач ки по сту пак 
и мно го пу та по но вље на по ро дич на кон вен ци ја а ре кли смо да о ра ту 
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не ће мо де лу је ви ше не го ефект но. Оно што до при но си по ја ча ном ути ску 
све у куп них ви јет нам ских стра хо та је сте ау то р кин ко мен тар о рат ном 
му зе ју у пу сти њи, не ка да ме сту кла у стро фо бич ног ужа са а са да ту ри
стич кој атрак ци ји и би зар ној за ба ви:

„На кра ју, ни ко из гру пе ни је у тре ћи ни во за ви рио, пре де бе ли смо 
би ли, пре сла би, уго је ни да би смо се под зе мљу за вла чи ли. А не кад је у 
њи ма би ло и до три де сет хи ља да вој ни ка. У тим ход ни ци ма ши ри не ме
тар и два де сет и ви си не до ме тар. Где по не кад за ле пр ша ју и сле пи ми ше ви. 
Са да су атрак ци ја, ту ри зам, гру пе се ки ко ћу, за ба ви не ма кра ја, го ди шње 
се кроз њих про ву че пе де сет хи ља да до ко них ра до зна ла ца, ку пе по не ки 
су ве нир, уз ди шу, за ја пу ре се, на вла че шле мо ве, хва та ју се пу ша ка и ми
тра ље за, за ба ве ра ди, ту ри зма ра ди, и од ле пр ша ју.”

По ред ре ске иро ни је, умет ну ти ди ја ло зи и не пре ста но по и гра ва ње 
при по ве дач ким по ступ ком на сло бо дан и овом жан ру не свој ствен на чин 
(а што је већ при ме ни ла у прет ход ном пу то пи су), уз не пре кид но ме ша ње 
вре ме на рад ње и вре ме на на ра ци је, је су оно што од ли ку је но ви про зни 
ру ко пис Рад ми ле Ги кић Пе тро вић. Тре ба, сва ка ко, до да ти и ра зно ли кост 
љу ди ко је сре ће у Ви јет на му: по ред Ку ин Нга са остр ва Кон Пхунг, ко ја 
при по ве да о ви јет нам ском ис ку ству Мар ге рит Ди рас, Ван Да, име но ва не 
и као По зна ни ца Ко ја Пи ше о Че хо ву и дру гих по зна ни ка, по себ ну па жњу 
ау тор ке и ње них са пут ни ка при вла чи лик стар ца Ти Ли ја са уса мље ног 
остр ва по крај гра да Ми То. Као и Муж, Ти Ли је са го вор ник ко ји у исти 
мах и ин фор ми ше, и ко мен та ри ше, и пле ни сво јом јед но став но шћу, при
по ве дач ким ма ни ри ма и при ча ма ко је ау тор ка са мо де ли мич но пре но си, 
јер она из бо га те гра ђе ко ју при ку пља усме ним пу тем се лек ту је оно што 
је ва жно за да љи ток при че, оно што пред ста вља но ви ру ка вац у ње ној 
раз у ђе ној тек стов ној струк ту ри. Би ва ју ћи усред сре ђе на час на ре чи са го
вор ни ка, час на ње го во це ло куп но по на ша ње, час на ам би јент у ко јем се 
су сре ће са њим, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић не пре ста но отва ра но ве лин
ко ве, пра ви мно ге ди гре си је и уки да офи ци јел не гра ни це: вре мен ске, про
стор не, др жав не, тек сту ал не, је зич ке. Све је у ве зи и сва ка при ча о ра ту 
и пат њи мо же да се са гле да из угла Цр њан ског, Ма ри је Ки ри, Че хо ва, 
Ди ра со ве или Гре је ма Гри на. Но, ве шти на при по ве да ња Рад ми ле Ги кић 
Пе тро вић огле да се упра во у то ме да чи та лац у га ли ма ти ја су са ге о зе мљи, 
чи ја је по тре сна исто ри ја за мно ге, ап сурд но, са да са мо из вор ту ри стич ке 
ра зо но де, мо же ја сно ра за зна ти њен глас.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ




