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ЧЕХОВЉЕВА СЕСТРА
(Радмила Гикић Петровић: Стара прича,  

ДОО Дневник, Нови Сад, 2013)

Књи жев ни ин тер вјуи, Ин ди ја, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња и Ан ка Обре но вић, 
пр ве су асо ци ја ци је у ве зи с опу сом Рад ми ле Ги кић Пе тро вић. Књи гом Ста ра при ча 
ова исто ри чар ка књи жев но сти, би бли о граф, пу то пи сац, при ре ђи вач, „же на раз го во-
ра” под се ћа чи та о це на сво ју пр во бит ну и аутен тич ну спи са тељ ску во ка ци ју – при по-
вет ку. Ини ци јал ну – јер пр ва ње на књи га из 1978. је сте збир ка при ча Отво ри те Је ле-
ни не про зо ре, а ве ро до стој ну не са мо због ауто по е тич ке тврд ње: „При ча је мој књи-
жев ни свет”, већ упе ча тљи вог ути ска ко ји ње не при че оста вља ју на чи та о це. 

Иако на ра ци ју за сни ва ма хом на перцeпцији све та из жен ског угла, то ни је ис кљу-
чи во род на, хи пер тро фи ра но жен ска, а по нај ма ње фе ми ни стич ка пер спек ти ва. Од 
ше сна ест про за об је ди ње них на сло вом Ста ра при ча, ко је пред ста вља ју из бор из већ 
ра ни је пу бли ко ва них ра до ва, се дам је да то у пр вом ли цу жен ског су бјек та („Же на 
вој ног гар ни зо на”, „До ко ли ца и су прот но”, „До бра од лу ка”, „Ка ду ља”, „Го луб”, „О Ин ди-
ји и мле ку”, „Гр ли ца”), док су у ве ћи ни оста лих („Упо ред на при ча”, „Ко ле рик”, „Ко сма ти 
пас и го спо ђа Мар та”, „Ста ни ка”, „Ту га за бра том”, „Гле, снег”, „Ста ра при ча”) ли те ра ри-
зо ва не жен ске суд би не. За сни ва ју ћи мо ти ва ци ју на ка те го ри ја ма че жње, ту ге, же ље, 
уса мље но сти, оту ђе но сти, ста ре ња, ве за но сти за искон ско (при ро ду), улан ча ва ња у 
ло зу, фа ми ли ју, по ро ди цу, срод нич ке и парт нер ске од но се – у па три јар хал ним кул ту-
ра ма ве за ним за тзв. жен ску, лир ску осе ћај ност – спи са те љи ца на во ди на чи та лач ка 
про ми шља ња уни вер зал но-људ ских, ху ман(ис тичк)их ка те го ри ја. И да ни је из ја ви ла: 
„Че хов је мој пи сац”, чи та о ци збир ке Ста ра при ча пре по зна ли би че хо вљев ске еле-
мен те но ве ли сти ке Рад ми ле Ги кић Пе тро вић.

У ве ћи ни но ве ла у збир ци че хо вљев ска ат мос фе ра и сен зи би ли тет има ју ево ка-
тив ни ка рак тер. У но ве ли „Ту га за бра том”, реч је о хо ти мич ној, пре ци зно из ве де ној, 
ре ми ни сцен ци ји ан то ло гиј ске но ве ле ста рог мај сто ра – „Ту га”. По зи ци ја на ра то ра је 
иден тич на: при по ве да ње је оства ре но у тре ћем ли цу с до жи вље ним го во ром. Те мат-
ско-мо тив ски и ком по зи ци о но-си жеј ни па ра ле ли зам оства ре ни су по чев од на сло ва 
до фи на ла и по ен ти обе ју но ве ла. У фо ку су су по тре ба за ко му ни ка ци јом и ње но од-
су ство, уса мље ност, оту ђе ност, хи по кри зи ја, его и зам и его цен три зам, из о кре нут си-
стем вред но сти, ма те ри ја ли стич ке аспи ра ци је... A си же, све ден на по слов но-без лич-
не, хлад не, од љу ђе не кон так те с дру ги ма, у функ ци ји до ча ра ва ња пси хо ло шког ста ња 
(ту ге, не мо ћи, оча ја, без из ла за) и по тре бе за бли ско шћу и са го вор ни штвом.

Ипак, спи са те љи ца те жи и успе ва да из о штри по зи ци ју али је ни ра ног су бјек та, про-
же тог осе ћа њем ту ге и по тре бом за ко му ни ка ци јом, чи не ћи от клон и ра ди ка ли зу ју ћи 
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струк тур не чи ни о це Че хо вље ве „Ту ге”. Најчешћe стил ске алат ке су, при том, кон траст, 
па ро ди ја и па ра докс. Та ко, уме сто ју на ка, има мо ју на ки њу (да ка ко, у тер ми но ло шком, 
не и се ман тич ком сми слу; ни чег хе рој ског у њи хо вој по зи ци ји не ма). У ста ри јој но ве-
ли ту жи се за си ном, у на ма са вре ме ној – за бра том. Већ на слов „Ту га за бра том”, при-
зи ва у свест лир ску пе сму „Нај ве ћа је жа лост за бра том” са свим ње ним ко но та ци ја ма 
у кон тек сту на ше тра ди ци о нал не кул ту ре.

Че хо вљев ју нак је чо век са со ци јал не мар ги не, ко чи јаш, се љак, на те ран, си лом 
при ли ка, у град, ко ји је за ње га „про ва ли ја пу на чу до ви шних ва три”, „ужур ба ног све та”, 
ис пу ње на „не пре кид ном ху ком”, реч ју – па као. Из оштре со ци јал не ди фе рен ци ја ци је 
и ди хо то ми је се ло/град про ис хо де и бит на зна че ња де ла. За бла гај ни цу, глав ни лик 
но ве ле на ше спи са те љи це, одав но је иш чи лео осе ћај пр во бит не рај ско-ру рал не, иди-
лич не ушу шка но сти у за јед ни ци. Она је сте у свом ко лек ти ву, у окру же њу слич них 
(ма ло)гра ђа на – ко ле га. Али ко му ни ка ци ја је оме та на не са мо ње ном изо ло ва но шћу 
ста клом на шал тер ском пул ту, већ и на ме тљи вим при су ством са вре ме не тех но ло ги је. 
Кон стант на зво ња ва кан це ла риј ског те ле фо на пре ки да за по че ту ба на ли зо ва ну кон-
вер за ци ју с иона ко сла бом пер спек ти вом да се те рет осе ћа ња ту ге сно шљи ви је но си 
ис по ве да њем „бли жњи ма”. Не мо гућ ност оства ри ва ња ху ма ног кон так та кул ми ни ра 
у сце ни упа да у кан це ла ри ју дво ји це мај сто ра ко ји „умре жа ва ју”. И ти ши ну су пру жан-
ског до ма на ру ша ва пре гла сан звук те ле ви зо ра рас па ље ног у днев ној со би где оби-
та ва муж че ка ју ћи да му се зго то ви и сер ви ра ру чак. 

С Јо ном су у кон так ту не знан ци, кли јен те ла: „уни фор ма” (ка ко ме то ни миј ски озна-
ча  ва чо ве ка у вој ној уни фор ми скло ног зва нич ном го во ру у им пе ра ти ву), ба ха ти при пи-
 ти мла ди ћи, чи стач, мла ди ко чи јаш, го ми ла све та. Пред шал те ром бла гај ни це де фи -
лу ју го спо дин Ран де љић, слу жбе ни ца с дру гог спра та, го спо ђа Ја са, Ли ли. Но во сад ска 
пу бли ка ће, без двој бе, у ли ку го спо ди на Ран де љи ћа пре по зна ти ко лум ни сту ло кал ног 
ли ста. Елем, ако је но вин ски ко мен тар, или ко лум на, жа нр за сно ван на из ра зи то ан-
га жо ва ном кри тич ко-мо ра ли стич ком од но су ауто ра од ре спек та пре ма по ја ва ма и 
лич но сти ма, ли ку да том у но ве ли ни ма ло не при ста је уло га ин те лек ту ал ца с дру штве-
но ко рек тив ном јав ном функ ци јом. На вест о ко нач но при спе лом хо но ра ру, Ран де љић 
од го ва ра: „Зар је то све? Они из ’Дел та бан ке’ још ни су упла ти ли. А ре кли су да ће 
ку пи ти сто мо јих књи га. Мар ва јед на, не зна ју они ни шта је књи га, ни шта је кул ту ра. 
А ова мо, го спо дин ди рек тор тра жи да га по ме нем и на пи шем ко ју до бру реч о ње му 
у сво јој ко лум ни, ма тер му ње го ву...” Ње гов од ла зак про пра ћен је још јед ном псов ком 
и за глу шу ју ћим тре ском вра та, по сле че га „бла гај ни ца ни шта ви ше ни је чу ла, ни ти 
ко мен та ри са ла, а та ко је има ла по тре бу да пр вог рад ног да на, по сле све га, ка же не што 
и не ком, ка ко се све до го ди ло”.

 По и гра ва се аутор ка и с дру гим име ни ма и ли ко ви ма. „Чи нов ни ца са дру гог спра та” 
ти пи зи ра ни је лик слат ко ре чи ве а без о се ћај не, до ко не слу жбе ни це. Си му ли ра ју ћи 
при сност, апо стро фи ра ју ћи бла гај ни цу син таг мом „ста ра мо ја”, иако је чу ла за смрт ње-
 ног бра та обра ћа јој се ве се лим гла сом и ла пи дар но по но вив ши кон ста та ци ју „ште та”, 
од мах пре ла зи на прак тич но: „А да ли ће да нас би ти пла та?”, вај ка ју ћи се због ше фов-
ске за бра не, не про ми шље но из ја вив ши „..ла ко је те би, ти си ту са ма...” – док бла гај ни-
ца ва пи за дру штвом и раз го во ром – у жур би, на пу шта кан це ла ри ју. Го спо ђа Ја са, на 
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пр ви по глед до сто јан стве на, а над ме на: „Шта си се ти та ко уцр ни ла?”, и не слу ша ју ћи 
од го вор од мах пре ла зи на сво је ис ку ство са цр ни ном, смр ћу и са хра на ма. Са мо жи ва, 
де ци ди ра но из ја вљу је: „А чуј, не мам ја ви ше сна ге да слу шам ту ђе при че...”, те бла гај-
ни цу оста вља рав но ду шном и све сном не пре мо сти во сти ја за из ме ђу њих две ју: „Из-
ме ђу оно га што је хте ла да ка же и ре чи го спо ђе Ја се, би ла је ве ли ка пра зни на.” Ту је и 
„дра га и ду го го ди шња при ја те љи ца” с ко јом је бла гај ни ца ле по зна ла да се дру жи и 
при ча. Елем, ни она ни је би ла на са хра ни, те ће се и по чет на об ра до ва ност бла гај ни це 
ње ним гла сом с дру ге стра не те ле фон ске жи це бр зо ис то пи ти пред раз о ча ра ва ју ћим 
са зна њем да Ли ли, ове ве че ри, за уоби ча је но кућ но дру же ње уз ве че ру, не ма вре ме-
на. Већ име ном Ли ли су ге ри ше се по вр шност, ко зме тич ка на ми ри са ност, ми ми кри ја...

Док је ју на ки ња „Ту ге за бра том” ано ним на, озна ча ва на за јед нич ким име ни ца ма 
„бла гај ни ца“, „же на“, Че хо вљев ма ли чо век озна чен је име ном и пре зи ме ном би блиј ске 
сим бо ли ке: Јо на По та пов. И име ном ју на ка и до жи вља јем ма ни фе ста ци ја ур ба ног као 
про сто ра па кла ко но та тив ност из ви ре из ре ли гиј ског под тек ста. Бри шу ћи тај слој 
тек сту ал не зна ков но сти, Ги кић Пе тро ви ће ва ука зу је на опу сто шен, ха о ти чан и сми слом 
ис пра жњен ег зи стен ци јал ни ми ље – свет без Бо га.

До чим Јо ни на спо ља шњост ни чим не ука зу је на ожа ло шће ност, бла гај ни ца је у 
цр ни ни с ја сним оби чај ним зна че њем. Су ге стив ност Че хо вље ве но ве ле про ис хо ди и 
из зим ског, хлад ног, мра зног екс те ри је ра. На ра тив на све де ност но ве ли стич ке фор ме 
код Че хо ва не ис кљу чу је ште дру по све ће ност пеј за жу као се ман тич ком сиг на лу. Су-
прот но то ме – у са вре ме ној ре ми ни сцен ци ји про сто ра за де скрип ци ју не ма; ипак, 
од су ством ам би јен тал ног опи са, да та је на зна ка за гу шљи вог кан це ла риј ског ен те ри је ра. 

У по ен ти „Ту ге” на ла зи се мо тив же ђи (фи зи о ло шка жеђ мла дог ко њу ша ра пан дан 
је пси хо ло шкој же ђи за ис ка зи ва њем ро ди тељ ског бо ла због гу бит ка си на). У „Ту зи за 
бра том” ис ко ри шћен је мо тив тр пе зе и обе да (руч ка) – од раз древ ног ог њи шта као 
ме ста оку пља ња, са жи вље но сти по ро ди це. На кон цу, Јо ну ви ди мо у свра ти шту, бла-
гај ни цу у су пру жан ском до му (или из ан ђа лом ме та фо ром ре че но: брач ном гне зду). 
Ни су пруг не ма слу ха за ње ну ту гу. По ја ча ва ју ћи тон те ле ви зо ра у днев ној со би, слу-
ша ју ћи ве сти: „...ве ро ват но је же лео да и она чу је да је до шло до сме не вла де у Бел ги-
ји и да ће су тра би ти ки шо ви то.” Че хо вље ва оне о би ча ва ју ћа по ен та сво ди се на Јо нин 
гро теск ни мо но лог упу ћен жи во ти њи, „ко би ли ци”. Бла гај ни ца, у гла сном „раз го во ру” 
са са мом со бом, со ли ло кви ју, ево ци ра бра то вље ве на ви ке и си ту а ци је у ко ји ма се 
за ти цао, по гле да упе ре ног на по ље: „За гле да ла се у ке стен. Ве ли ко ли шће. Па да.”

„Тугoм за бра том”, сва ка ко јед ном од сто жер них но ве ла збир ке, с по ру ком о ну-
жно сти ре чи, раз го во ра, при че као елик си ра, им пли ци ра на је по тка из ко је је са здан 
це ло ку пан ра зно вр стан књи жев ни опус Рад ми ле Ги кић Пе тро вић.




