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РАЗ МИ ЦА ЊЕ ГРА НИ ЦА ЖАН РА ПУ ТО ПИ СА
(Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Ко ре ја post scrip tum,  

Orion spi rit, Срем ска Ка ме ни ца, 2014)

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић по све ће но се и са мо пре гор но ба ви ла ства ра ла штвом 
дру гих; ис тра жи ва ла де ла и би о гра фи је књи жев ни ца (Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, 
Ан ка Обре но вић, Ју ди та Шал го, Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска), зна лач ким пи та њи ма от-
кри ва ла ау то по е ти ке са вре ме них про зних ау то ра (две књи ге раз го во ра), при ре ди ла 
ра за су те ра до ве јед ног пу то пи сца (се дам књи га Сте ва на Пе ши ћа) и јед ног на уч ни ка 
(шест књи га Све то за ра Пе тро ви ћа). Из ме ђу то га сти за ла је да пи ше и об ја вљу је соп-
стве ну про зу и пу то пи се. Књи га Ко ре ја пост скрип тум по вра так је соп стве ном ау тор-
ству и пу то пи сној про зи – до бро је и ко ри сно за књи жев ност што је бри га за дру ге 
ау то ре за ме ње на бри гом за соп стве ни свет, ње го во ау тор ско ви ђе ње и при ка зи ва ње.

Ко ре ја пост скрип тум ви ше слој на је књи га, вр ло са мо свој не на ра ци је. Ако је (по 
пра ви ли ма пи са ња при ка за) по треб но од ре ди ти жа нр ко ме ова књи га при па да, тре-
ба ре ћи – пу то пис, и од мах за тим до да ти низ до пу на: са еле мен ти ма ис по вед не про зе, 
са спо је ви ма се ћа ња на да ле ку зе мљу Ко ре ју и соп стве ну зе мљу, са пре пле та ји ма 
објек тив них опи са и осе ћа ња, су бјек тив них, на рав но.

Нај пре, по че му је Ко ре ја пост скрип тум пу то пис. За до во ља ва основ не по сту ла те 
жан ра: ту су пут ник (ау тор ка), де сти на ци ја (зе мља) и текст. Рад ми ла Ги кић Пе тро вић 
пу то ва ла је у Ју жну Ко ре ју и опи са ла зе мљу и љу де, она ко ка ко их је ви де ла и до жи-
ве ла. Ју жна Ко ре ја за нас у Ср би ји ег зо тич на је зе мља, бар уто ли ко уко ли ко смо се 
ма ло по тру ди ли да о њој са зна мо и оно што се мо гло. Та ко, у скла ду са исто ри јом 
пу то пи са ња, у ко јој се по себ но це ни не по зна то, да ле ко и нео бич но (са ста но ви шта 
чи та о ца) ова књи га до би ја на вред но сти. По мањ ка ња на ших зна ња о Ју жној Ко ре ји, 
али и о Ин ди ји и Ви јет на му, ау тор ка је све сна, а о сво јој же љи (по не кад нео ства ре ној) 
да са оп шти сво ја зна ња пи ше у раз го во ри ма са не ко ли ко лич но сти/ли ко ва ове књи ге. 
Од ред ни ца у на сло ву post scrip tum озна ча ва по ве ли ки од сек вре ме на ко ји је про те као 
од пу то ва ња до пи са ња и пу бли ко ва ња тек ста. Чи та лац мо же да прет по ста ви да текст 
књи ге Ко ре ја пост скрип тум има свој пред ло жак у не кој вр сти за пи са јер се то ли ка 
сил на име на љу ди, гра до ва, ули ца, згра да...) ни су мо гла упам ти ти, ау тор ка са ма го во ри 
о фо то гра фи ја ма и фил мо ви ма. И по ред по сто ја ња до ку ме на та, пи са ње кроз при зму 
се ћа ња има пред но сти: от кла ња до сад ну фак то гра фи ју и вр ши ода бир. Ода бир је 
јед но ста ван и по ет ски по сво јој при ро ди – „Као да ни је ни би ло ако не по сто ји у мом 
се ћа њу“ – ка же ау тор ка. 

Вре ме пу то ва ња пре по зна је се у опи су од ла ска „у су ро вом, јад ном, да јад ни јем 
вре ме ну не мо же би ти“, а де фи ни ше га са пут ник, Ко ре јац Пак: „Кад ва шој зе мљи ски ну 
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санк ци је.“ Ипак, ва ља ло би да је не где оста ло за пи са но, на при мер у фу сно ти, да не 
ре ме ти ток при че: „Би ла сам у Ко ре ји од... до...“, због оних ра до зна лих чи та ла ца ко ји 
то до ба не пам те, а ка ко вре ме од ми че би ће оних ко ји и не зна ју шта то зна чи.

Шта се мо же са зна ти о Ју жној Ко ре ји из ове књи ге? Мно го, о зе мљи и љу ди ма, о 
жи во ту и оби ча ји ма, про шло сти и са да шњи ци, тра ди ци ји и са вре ме ном – го во ре ћи 
пре те ра но уоп ште но, а то ни ка ко не при ли чи овој књи зи јер је она ви ше сат ка на од 
упе ча тљи вих де та ља но од те жње да бу де сли ка це ли не. По ку шај на бра ја ња (без си-
сте ма ти за ци је) све га о че му је реч мо гао би да из гле да ова ко (са све шћу да је мно го 
то га про пу ште но): град Се ул и ње го ви ми кро ло ка ли те ти, гра до ви Ин чон, Кјон ђу и 
Јон гин, остр во Канг Хва, па ла те и хра мо ви, ле ген дар на и ствар на исто ри ја Ко ре је, 
деч је и тра ди ци о нал не игре, при ча о пе сни ку Чонг Сонг Пјо ну, по ли тич ке при ли ке, 
од нос из ме ђу две Ко ре је, Се вер не и Ју жне, де ми ли та ри зо ва на зо на, пра зник Ћу сок, 
Но ва го ди на, брак, ро ђен дан, са хра на, фе сти ва ли, тра ди ци о нал на но шња, ку хи ња, 
умет ност, по нај ви ше књи жев ност, што је ра зу мљи во с об зи ром на про фе си ју ау тор ке. 
Сва ко по гла вље има као мо то сти хо ве ко реј ских пе сни ка, има у тек сту и сти хо ва и 
при ча – ство ре на је та ко чи та ва ма ла ан то ло ги ја. Да кле, ова књи га мо же да по слу жи 
као ити не рар, али са мо стр пљи вом чи та о цу, спрем ном да пра ти опи се про жи вље ног 
и ви ђе ног, а не са мо да тра га за фак ти ма.

Ако се и на да ље раз ви ја те ма о књи зи Ко ре ја пост скрип тум као пу то пи су, на ме ће 
се уо би ча је на од ли ка пу то пи са ња: но во, да ле ко и стра но ви ди се на под ло зи ис ку ства 
о свом, до ма ћем, бли ском и то се ис ка зу је ком па ра ци јом, ко ја во ди ка вред но ва њу. 
Ма ло је то га у овој књи зи. Нпр. „Вас, Ко ре ја ца, у Се у лу, има ви ше не го свих Ни шли ја и 
Су бо ти ча на, и оних из Ник ши ћа и Под го ри це, При шти не и Апа ти на, це лу Ср би ју и Цр ну 
Го ру мо же мо да сме сти мо у ваш град.“ Раз ли ке из ме ђу Ср би је и Ко ре је ни су да те као 
став ау тор ке но као ко мен та ри ње них лич но сти/ли ко ва; опи су ју се као ста во ви Ко ре-
ја ца ко ји по зна ју Ср би ју и као ми шље ња Ср ба ко ји ма Рад ми ла Ги кић Пе тро вић при ча 
о Ко ре ји. 

Упо тре бљен је ов де тер мин „лич но сти/ли ко ви“ да би се њи ме (у не до стат ку бо љег) 
озна чио при по ве дач ки по сту пак не ка рак те ри сти чан за пу то пис, ино ва ти ван, онај 
ко јим се убе дљи во раз ми чу гра ни це жан ра. У са ста вља њу тек ста – ци та том или опи-
сом – уче ству ју лич но сти, љу ди ко ји по сто је или су по сто ја ли у ствар ној зби љи, али 
ко ји су исто вре ме но и ли ко ви јер су при ка за ни на ли те ра ран на чин. То су: Бра та нац, 
Син, Муж, Отац, Стриц, Мај ка, Брат Ва јар, При ја те љи ца ко ја ни ка да не ће пу то ва ти са 
мном, Гра фи чар, Та њу шка из Оси је ка, При ја те љи ца ко ја пра ви нај бо ље фру шко гор ско 
ро зе ви но, Бо ра, От прав ник по сло ва, па за тим Ко реј ци, по нај ви ше сту ден ти и про фе-
со ри. У овом на чи ну но ми на ци је има си сте ма: ли ко ви/лич но сти Ко ре ја ца име но ва ни 
су пу ним (за нас ком пли ко ва ним) име ни ма и пре зи ме ни ма, а на су прот њи ма они „на-
ши“ оп штим од ред ни ца ма, ко је от кри ва ју да при па да ју нај у жем кру гу Рад ми ле Ги кић 
Пе тро вић и ко је све има ју озна ку Мој/Мо ја. Та ко је пре ма чи та о цу по ста вље на сво је-
вр сна дис тан ца: они ма ко је не по зна је мо у ствар ном све ту (Ко реј ци) от кри вен је пу ни 
иден ти тет, они ко је по зна је мо или са мо зна мо за њих иден ти фи ко ва ни су сво јим од-
но сом са ау тор ком. Овим по ступ ком оба ни за ли ко ва де лом су пре шла у вир ту ел ни 
свет књи жев но сти. 
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При су ство ова квих лич но сти/ли ко ва у тек сту пред ста вља вр ло упе ча тљив и би тан 
от клон од жан ра пу то пи са (уо би ча је но је да су бјект при по ве да ња бу де пу то пи сац, 
да кле при ча са јед ном тач ком гле ди шта). Ме ђу тим, сви по бро ја ни ли ко ви уче ству ју у 
пу то пи са њу, као ау тор ки ни са го вор ни ци, као они ко ји пи та ју, ко мен та ри шу или од-
би ја ју да слу ша ју, па за тим као ак те ри рад ње или као при по ве да чи не ких це ли на. 
Илу стра ти ван је за овај по сту пак оде љак о оби ча ји ма; ис при чан је као ди ја лог ау тор-
ке и Ким Ђи Хјанг. Тек сто ви о гин ку и гин сен гу до при нос су про фе со ра Ки ма Со на 
Хва на. Све на чи не на ко је лич но сти/ли ко ви по ста ју са пут ни ци и пре у зи ма ју уло гу 
пу то пи сца не мо гу ће је по бро ја ти, а тре ба их чи та ти. Књи га Ко ре ја пост скрип тум по-
чи ње ди ја ло гом са Бра тан цем о се ћа њу на по ла зак на пут, а за вр ша ва се ау тор ки ним 
по ру ка ма Си ну, док то ран ду на се ве ру Ја па на ко ји оби ла зи Се ул, у ко ме је био као 
де те. За пра во, крај пу то ва ња је па ко ва ње за по вра так, у раз го во ру Си на, Му жа и ау-
тор ке, ко ја жа ли за кра је ви ма ко је ни је об и шла. За тва ра се та ко вре мен ски круг, све 
оста ју ћи на про сто ру Ко ре је, у ствар но сти и у се ћа њу. 

 Ко ре ја пост скрип тум уда ља ва се од пу то пи са и при бли жа ва про зном по ет ском 
тек сту. Пред ста ва о да ле кој не по зна тој зе мљи усло жња ва се на ра тив ним по ступ ком, 
као лик у ви ше огле да ла, раз ме ште них на раз ли чи тим по зи ци ја ма вре ме на и про сто ра, 
и под раз ли чи тим угло ви ма. Пу то пис пре ко ра чу је ус по ста вље не гра ни це и по ста је 
од ли чан про зни ли те рар ни текст. Ко ре ја пост скрип тум мо же се чи та ти и као Ко ре ја 
in pri mis, као књи га ду бо ке ода но сти и ис кре не љу ба ви пре ма све му и сва ко ме о ко ме 
је у њој реч, а без па те ти ке, што је рет ко.




