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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ју ли јан Та маш

КЊИ ЖЕВ НОСТ АУ ТОР СКЕ СА МО СВЕ СТИ
(Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Ку бан ске при ја те љи це, Ака дем ска књи га,  

Но ви Сад, 2020)

При ка зи ва чу књи ге пи сца из ра зи те са мо све сти о при ро ди књи жев но сти и ње ном 
функ ци о ни са њу пр ва је оте жи ца, а дру га је хи брид из ме ђу пу то пи са и ро ма на. При ча 
је кре ну ла као пу то пис о Ку би, а за вр ши ла као ро ман о при ја тељ ству две слу чај не са-
пут ни це. Уз то, све је жар на вр ху ци га ре те, об лач ци ди ма и за до вољ ство по тро ша ча 
док тра је ду ва на. Та ко од Ку бе, до же не, љу бав ни ка, пи ћа и при ја тељ ства. Кре ни мо од 
ста во ва из тек ста до си сте ма вред но сти ко ји сто ји као облак ди ма што се ни је рас пр-
шио на кон уга слог жа ра на вр ху ци га ре те.

На ша Ку ба, чи тај пут ни ка, је сте не по но вљи вост ви ђе ња из ван сте ре о ти па, а при-
ја те љи ца је ту да из о штра ва за па жа ња.

Ау тор ку не ин те ре су ју по ли ти ке, иде о ло ги је, не го сва ко днев ни жи вот обич ног 
Ку бан ца, а по нај ви ше при че о сва ко днев ном жи во ту и на ви ка ма зна ме ни тих Ку ба на-
ца као обич них љу ди. Ин те ре су ју је при че о суд би на ма пи са ца и јав них лич но сти као 
смрт них љу ди с по не ким бо жан ским да ром ко ји се нов цем, си лом ни мо ћи не мо гу 
ку пи ти. Да би пи сао, књи жев ник не би тре ба ло да се за но си иде ја ма, не го осе ћа њи ма и 
стра сти ма. Ја ло ви пи сци су бес крај но до сад ни. Кад са вла да уну тра шње пре пре ке, онда 
је на до бром пу ту – ка же ау тор ка. 

Вр ли на је у од ме ре но сти и обич них и да ро ви тих љу ди. Пу то ва ња су ту круп но ис-
ку ше ње. Још од Френ си са Беј ко на до Мон те ња зна мо да су два иза зо ва пу то ва ња. 
Чо век пу ту је да би што пре сти гао на циљ или да би ужи вао у пре де ли ма ко ји се сме-
њу ју пред ње го вим очи ма док пу ту је. За Р. Ги кић Пе тро вић сми сао пу то ва ња је овај 
дру ги. Ве ро ват но и тре ћи, као при по ве да чу, са зна ти за при чу, људ ску суд би ну ко ју 
упо зна јеш пу ту ју ћи. Јер при че нас хра не и пре о бли ку ју, ме ња ју на ше ми шље ње о жи во ту 
и љу ди ма, чи не нас бо љи ма. За то тре ба ићи у ре сто ра не, а не са мо му зе је, јер у ре сто-
ра ни ма нам се до га ђа по не што што ће нас из не на ди ти и до бро нам до не ти.

Ау тор ку, уз ма ње по зна те исто риј ске лич но сти Ку бе, за ко је је по не што по не ла у 
са зна њу при пре ма ју ћи се за пу то ва ње, у пр вом ре ду за ни ма ју свет ски по зна ти Ер нест 
Хе мин гвеј, Че Ге ва ра и Фи дел Ка стро, као вер зи је по зна тих пи са ца с не по но вљи вим 
жи вот ним на ви ка ма, ре во лу ци о на ра ко ји се жр тву ју за иде ју и моћ ни ка ко ји упра жња-
ва ју сте че ну власт и с њом нео гра ни че ну моћ да је вр ше над соп стве ним на ро ди ма, 
као три бит не па ра диг ме. О њи ма Рад ми ла Ги кић до бро је оба ве ште на из до ступ них 
књи га и на сто ји да са зна оно што у књи га ма ма ње-ви ше не пи ше, же ли да ви ди, до дир-
не и са зна сва ко днев не жи вот не на ви ке тих лич но сти и та ко по ка же ути цај сва ко днев-
ног жи во та на њи хо ве пси хо ло шке про фи ле и до но ше ње исто риј ских од лу ка. Те на о ко 



202

сит ни це смрт них љу ди че сто опре де љу ју жи вот не суд би не ми ли о на љу ди. Та ко са зна-
је мо шта је Хе мин гве ју зна чио бро дић „Пи лар“ и ри бар ска лу ка Ко хи мар, са зна је мо да 
је опи са на бор ба на жи вот и смрт с ве ли ком са бљар ком ис ку ство ње го вог при ја те ља, 
оста ре лог ри ба ра Кар ло са Гут не ра Ра ме, а не не по сред но ис ку ство пи сца, да је крат ки 
ро ман Ста рац и мо ре на пи сао за шест не де ља и он му је до нео Но бе ло ву на гра ду, да 
је био оп сед нут же на ма, као mac ho man пи ћем, ло вом, ри бо ло вом, бор бом сва ке вр сте, 
али и слаб пре ма пе де се так ма ча ка и де се так ке ро ва. Сво ју не моћ ис по љио је у по след-
њој љу ба ви пре ма Дал ма тин ки на шег по ре кла, Адри ја ни Иван чић, а са мо у би ство је 
из вр шио, по све до че њу са пут ни це Ста не, из не мо ћи да ви ше пи ше. Био је то из раз и 
осла бље не му шке мо ћи.

Ау тор ку по себ но фа сци ни ра кон тро верз на лич ност Че Ге ва ре, сим бол ре во лу ци је 
ко ја те че. Од мла до сти прав до љу бив, али аљ кав пре ма дру ги ма и се би, су ров пре ма 
са бор ци ма и са пут ни ци ма а па жљив и не жан пре ма не при ја те љи ма, ме се ци ма и го-
ди на ма за не ма ру ју ћи бли жње и же не а по том фо ку си ран на ис цр пљу ју ћу љу бав и 
не жност, од ри чу ћи се ми ни му ма усло ва за пре жи вља ва ње а исто вре ме но по вре ме но 
ужи ва ју ћи у при ви ле ги ја ма од вла сти по вла шће них, слу же ћи Фи де лу Ка стру до кра ја 
жи во та, али од би ја ју ћи да ужи ва у при ви ле ги ја ма ко ји му је Фи дел трај но ну дио, он, 
за не сен иде јом ре во лу ци је, за ве штао је сво јој де ци сле де ће: Ваш отац је био чо век 
ко ји је чи нио оно што је ми слио и увек био ве ран сво јим уве ре њи ма... Са о се ћај те са сва
ком не прав дом пре ма би ло ко ме, би ло где на све ту. То је нај леп ша осо би на јед ног ре во
лу ци о на ра. 

Осо би на ко ју је Че Ге ва ра сма трао нај леп шом осо би ном ре во лу ци о на ра би ла је 
ипак уто пиј ска. Прак тич но, сло ми ла се на ње го вом на сто ја њу да је пре не се у Афри ку. 
По ку шао је то у Кон гу, не у спе шно. Че ни је схва тио да усло ви за ре во лу ци ју, по вре-
мен ским и про стор ним, а по нај ви ше ци ви ли за циј ским и кул ту ро ло шким аспек ти ма, 
ни су исти сву где у све ту, по го то ву та мо где су сте пе ни ко руп ци је и ка стин ске раз ли ке 
ду бо ко уко ре ње ни не са мо у ми то ве и ве ћи ну на ро да на ко ји ма се ре во лу ци ја по ку-
ша ва из ве сти, не го и у са му иде ју ре во лу ци је. Ма те ри јал не не јед на ко сти у ре во лу ци ји 
је ду сво ју де цу и ме ђу они ма ко ји су ње не при ста ли це. Све до чи то и раз ли ка у ис хра-
ни за ру ко вод ство ре во лу ци је у мо сков ском хо те лу „Лукс“ и она из ка за на за обич не 
вој ни ке ре во лу ци је.

Фи де лу Ка стру су се с оду ше вље њем, по др шком и уве ре њем у спас чо ве чан ства 
при дру жи ва ли не са мо Че Ге ва ра, не го и Сар тр, Ма рио Вар гас Љо са, Мар кес и дру ги. 
Је дан по је дан су га, раз о ча ра ни, и на пу шта ли. Че му је остао ве ран, ма да је кре нуо и 
на дру ге про сто ре осим ју жно а ме рич ких. Фи дел Ка стро ни је, ме ђу тим, на пу штао Че 
Ге ва ру. Ње му је ди зао спо ме ни ке и ма те ри ја ли зо вао сла ву та ко што му је по све ћи вао 
чи та ве ри ту а ле, а са мом се би и Ку бан ци ма за бра нио да ње га, Ка стра, на кон смр ти, 
обо го тво ре. За жи во та је узи мао се би све што је хтео, а на ро ду оста вљао да жи ви на 
ми ни му му, пра ве ћи из ве стан ред у том си ро ма штву, од ре ђу ју ћи при о ри те те ко ји на-
ро ду омо гу ћа ва ју да пре жи ви и у оску ди ци тра жи сре ћу и ра дост. Бу ди сре тан у оном 
што имаш, не тра жи сре ћу гле да ју ћи оне ко ји има ју ви ше. Све оску ди це у сва ко днев ном 
жи во ту Фи дел је пре кри вао ви ше сат ним го во ри ма и обе ћа њи ма на кон ко јих су сви 
мо ра ли да бу ду за до вољ ни и не при ме те да та обе ћа ња ни су из ре че на да би по ста ла 
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ствар ност. Реч је би ла о за си ће њу ре чи ма емо тив них по тре ба, а не по тре ба сва ко-
днев не ствар но сти.

За Че Ге ва ру ре во лу ци ја је би ла гло бал ни, свет ски по крет, ко ји се не за у ста вља у 
осва ја њу вла сти у др жа ви ко јој ре во лу ци о нар при па да. Че се од ре као ста тич ког вла-
да ња над соп стве ним на ро дом, да би из те по зи ци је ши рио ре во лу ци ју на дру ге на-
ро де и др жа ве. Ана ло гон је иде ја со вјет ског бољ ше ви зма као ин те р на ци о на ли за ци је, 
у ства ри ру си фи ка ци је не ру ских на ро да и ства ра ње но вог, со вјет ског чо ве ка, ко ји 
го во ри ру ски као је зик ме ђу на род не ко му ни ка ци је. Фи дел Ка стро је, у су шти ни, био 
ста љи ни ста, бољ ше вик. Че Ге ва ра гло бал ни ре во лу ци о нар ни уто пи ста с лич ним вр-
ли на ма и сла бо сти ма. Ње гов по ку шај да пре не се ре во лу ци ју уто пи стич ког гло бал ног 
ти па на но ве про сто ре ни је уро дио пло дом јер ни је схва тио ме ру уну тра шње ан гли-
стич ке или фран ко фо не ко ло ни за ци је африч ких, ви ше пле ме на са сво јим ми то ви ма 
и си сте ми ма вред но сти, не го на ци ја и др жа ва. О то ме све до чи Франц Фа нон у књи зи 
Пре зре ни на све ту. 

У Ку би се жи ви као у Ср би ји, у нај срам ни јем не зна њу. Умет ни ци су ма њи на љу бав них 
гре шни ка. Сре ћа је у оно ме што имаш, а не у оно ме што же лиш. По у ка Фи де лу Ка стру 
и свим дик та то ри ма – спа си ти их не мо же ни оруж је ни бо гат ство, са мо ма њи на ко ја 
ми сли. Ре зи ме јед ног де ла ста но ви шта на ста вља се, пи сци ко је Рад ми ла Ги кић на во ди 
у Ку би су љу ди дру гог ре да, иа ко нај бо љи што Ку ба има за бу дућ ност. За жи во та им је 
од по ли ти ке до де љен па као, иа ко су за слу жи ли рај. Овај па сус ита ли ком ни је ци тат, 
не го при ка зи ва чев ре зи ме це ли не ро ма на.

А шта нам то као леп ши, не гра до но сни облак ну де Ку бан ске при ја те љи це?
У пр вом ре ду ле по те, стра сти, хе до ни зам, ми то ве и оби чан жи вот из ван сва ке ло-

ги ке на Ку би. Шта то под ра зу ме ва?
План та же ду ва на, ше ћер не тр ске, пла же ко је ни је уни штио ни пад у ко му ни зам – и 

ко му ни сти ма је би ла до ступ на њи хо ва ле по та, до ду ше са мо при ви ле го ва ни ма – ди вљи 
ко њи без бро ја, му зи ка ко ја рас пле ше би ће у сва ком тре нут ку до зад њих ато ма, до-
ступ не пре ле пе же не и му шкар ци, бес плат но шко ло ва ње и ме ди ци на, ми ни мум хра не, 
оде ће сви ма, ко хо ће – има аван ту ре, ко не ће – не мо ра, свест и са мо свест о дру ги ма 
и се би, а нај бо ља су сва ка ква из не на ђе ња ако је чо век за њих спре ман.

Ку ба је не па тво ре ни хе до ни зам. Иа ко не ма ни чег да ку пиш, ужи ваш у оном што имаш, 
у ис тра жи ва њу пре де ла, пи ћа и хра не, пре да ва њу му зи ци, не ма лук су за али не ма ни 
глад них, сви че зну да оду с Ку бе, али и да се што пре њој вра те. Умре ће мо жељ ни Кубе 
као што сви уми ре мо жељ ни љу ба ви, ре кла је њи хо ва књи жев ни ца Сое Вал дес.

Ку ба је као же на, страст ко ја са го ри.
Са пут ни ца Рад ми ле Ги кић Пе тро вић, име ном Ста на Ми хај ло вић, оста ла ми је ипак 

амор фан књи жев ни лик. Ни сам си гу ран да ли је ствар на или из ми шље на  ? Оста је у 
пам ће њу ста но ви ште са пут ни це Ста не да пу то ва ња по ма жу чо ве ку да бо ље упо зна 
са мог се бе. Уо ста лом, за књи жев ну вред ност овог ро ма на то ни је ни бит но.

Нај у бе дљи ви ја ми је с Ку бе оста ло са зна ње Фи де ла Ка стра да сва сла ва ово га све-
та ста не у јед но зр но ку ку ру за.


