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пи са ца „за де цу и осе тљи ве” (при ме на фор му ла ци је Да ни ла Ки ша нам 
се у овом кон тек сту чи ни са свим аде кват на) – све су то са мо не ке од зна
чај них чи ње ни ца ко је от кри ва мо за хва љу ју ћи Жу ри ће вој књи зи. Ћо пи
ће ва се уве ре ња сва ка ко нај у пе ча тљи ви је об ли ку ју у сце ни раз го во ра са 
ру ским но ви на ром Сер ге јем До вла то вим. У њој зна ме ни ти пи сац по ру
чу је не са мо „да је да та ко ман да да би ода бра ни ме ђе ди кре ну ли у ју риш 
на сви лу и ка ди фу” не го да су чак со вјет ски пи сци, из ло же ни нај о штри јој 
књи жев ној кри ти ци за вре ме Ста љи на, има ли све тли ју суд би ну од ју
го сло вен ских ау то ра ко ји ни су то ли ко за тва ра ни, ко ли ко су, ме ђу на ро
дом при нуд но ве се ли, овен ча ни зва њем нај во ље ни јих пи са ца, под но си ли 
са ви ше ин стан це утвр ђе не и пом но бе ле же не књи жев не и ванк њи жев
не гре хо ве. На слов Жу ри ће вог де ла оту да бли ста во кон ден зу је су шти ну 
пи шче вог жи во та о ко јем пи је тет ски све до чи: Ћо пић је, ли ком и де лом, 
ства рао за себ ну ли те рар ну ре пу бли ку, истин ски од ва жно и соп стве ном 
прин ци пу до след но, див но бо ра ви ште сло бо де.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

НЕ У МОР НА ПИ ТА ТЕ ЉИ ЦА

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, А где је Че хов?: раз го во ри о про зи, Orion spi rit, 
Срем ска Ка ме ни ца 2015

У ра зно вр сном спи са тељ ском опу су Рад ми ле Ги кић Пе тро вић број
не су књи ге ко је при па да ју гра нич ним књи жев ним фор ма ма: пу то пи си 
(из Ин ди је и Ко ре је) и раз го во ри (о Ин ди ји, о про зи). И ње на при ре ђи
вач ка прак са ука зу је на исто: на све тло да на из не ла је днев нич ку про зу 
(Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње и Ан ке Обре но вић), Срп ки њи ну пре
пи ску са са вре ме ни ци ма, фраг мен те епи сто лар не остав шти не сво га су
пру га, про фе со ра Све то за ра Пе тро ви ћа, на чи ни ла би бли о гра фи ју ра до ва 
о Ми ли ци Сто ја ди но вић... Сви по ме ну ти жа нр о ви – пу то пис, ин тер вју, 
днев ник, пи смо, као и би бли о гра фи ја, под ра зу ме ва ју од нос за сно ван на 
ин те рес(овањ)у за дру го и дру га чи је: дру гог чо ве ка (че сто пи сца оста лог 
из ван ма ги страл ног то ка: мар ги на ли зо ва не спи са те љи це или апарт ног 
Ста ва на Пе ши ћа), да ле ки дру га чи ји пре део, дав на шње кул тур но и сто риј
ске при ли ке и лич но сти. Исто вре ме но, жан ров ски обра сци ко ји де фи ни
шу ства ра лач ку прак су Рад ми ле Ги кић Пе тро вић при па да ју, же не тов ским 
реч ни ком де фи ни са но, епи тек сту ал ним фор ма ма, од но сно пред ста вља
ју са др жа је ко ји не при па да ју чи сто књи жев ноумет нич ком про се деу, а 
бит ни су јер осве тља ва ју кон текст, ка рак тер, ин ти му, би о гра фи ју и мно
штво дру гих де та ља ко ји прет по ста вља ју ва ља ну ре цеп ци ју.
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Та кав по е тич ки кон цепт под ра зу ме ва ства ра о ца спрем ног на де
ло ва ње из сен ке; оста ја ње у дру гом пла ну ка ко би што бо ље био екс по
ни ран са го вор ник, од но сно пред мет ин те ре со ва ња. Ка да је у пи та њу 
им по зан тан ин тер вју ер ски кор пус Рад ми ле Ги кић Пе тро вић (ко ји осим 
трок њиж ја Ис ку ства про зе, То ко ви са вре ме не про зе и зби р ке А где је 
Че хов? чи не и у књи га ма не пре штам па ни ин тер вјуи ра су ти по ча со пи
си ма), ау тор ка се на ла зи на те ре ну срод ном ли те рар ном, ста вља ју ћи свој 
про фе си о нал ни (спи са тељ ски, уред нич ки, при ре ђи вач ки, ис тра жи вач ки 
рад) у функ ци ју но ви нар ског жан ра, с из ра же ном по сред нич ком уло гом 
на ре ла ци ји пи сац –чи та лац. При том тре ба има ти на уму да је Рад ми ла 
Ги кић Пе тро вић пре и из над све га – чи та лац! И то чи та лац од оне да нас 
рет ке сор те: фо ку си ран, по све ћен, стра сан. Са лон ски, у оном ста ро вре
ме ном сми слу, јер ау тор ка има по тре бу да сво је чи та лач ке уви де пре то чи 
у раз го вор, да сво је чи та лач ко за до вољ ство и им пре си је по де ли с при
ја те љи ма и пре не се на чи та о це. 

Та ко и ње ни раз го во ри с пи сци ма ни су за сно ва ни на уо би ча је ној, 
дво сме р ној ре ла ци ји. Осла ња ју ћи се на на ла зе и на во де мно гих кри ти
ча ра и ту ма ча, ци ти ра ју ћи их, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић прет по ста вље не 
ди ја ло ге пре о бра жа ва у књи жев не де ба те, по ли ло шке рас пра ве, у ко је 
се им пли цит но при зи ва и уво ди чи та лач ка пу бли ка. На тај на чин број 
са го вор ни ка и у књи зи о ко јој је реч, са 17 (Маг да Си мин, Све тла на Вел
марЈан ко вић, Гро зда на Олу јић, Фи лип Да вид, Сло бо дан Ти шма, Ра до
ван Бе ли Мар ко вић, Ми ло ван Ма р че тић, Ва са Пав ко вић, Са ва Да мја нов, 
Гор да на Ћи р ја нић, Вла ди мир Пи шта ло, Го ран Пе тро вић, Вла дан Ма
ти је вић, Ве се лин Ма р ко вић, Алек сан дар Га та ли ца, Ла сло Бла шко вић, 
Мир ја на Но ва ко вић) про ши ру је се на бар дво стру котро стру ко ви ше 
уче сни ка. Од та квих раз го во ра, сва ка ко ин те ре сант них „обич ним” чи
та о ци ма, има ју ко ри сти и ис тра жи ва чи, али и са ми књи жев ни ци, о че му 
све до чи и је дан од са го во р ни ка Рад ми ле Ги кић Пе тро вић у књи зи А где 
је Че хов?, Вла ди мир Пи шта ло, твр де ћи: „...та ко и ин тер вјуи са пи сци ма 
мо гу ути ца ти на књи жев ност”, и да ље: „По не кад ме но ви на ри из не на де 
пи та њем. Иду ћи тра гом тог пи та ња ја се би об ја сним не ке ства ри.”

По сту пак „да ва ња гла са” дру ги ма да ис ка жу свој суд раз го во ре 
Рад ми ле Ги кић Пе тро вић чи ни објек тив ним и по у зда ним. Јер, не тре ба 
за бо ра ви ти, ин тер вју ер ка је и исто ри чар књи жев но сти с из гра ђе ном 
све шћу о по тре ба ма ка ко исто ри је књи жев но сти, та ко и исто ри је кул ту ре, 
пси хо ло ги је и со ци о ло ги је књи жев но сти, естет ске и етич ке ди мен зи је 
ли те ра ту ре... Та ко су у књи зи А где је Че хов? дра го це ни, на при мер, они 
ре до ви у ко ји ма ау тор ка сли ка дру штве ну кли му Но вог Са да (окол но сти 
ве за не за про мо ци ју књи ге Фи ли па Да ви да од пре два де се так го ди на, 
или ча р шиј скоеснаф ску ре ак ци ју на вест о из бо ру Сло бо да на Ти шме 
за ла у ре а та НИНове на гра де). Да не ма Рад ми ле Ги кић Пе тро вић као 
уче сни ка и све до ка, та кви де та љи па ли би у за бо рав.
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Ти ко мен та ри и се ћа ња да ти су у про ло шком ау тор ском тек сту „Пре
по ру ка за чи та ње”. У ње му, осим би о би бли о граф ских ре фе рен ци, Рад ми
ла Ги кић Пе тро вић да је и фи не ски це за пор тре те сво јих са го вор ни ка. 
Та кав је, за ме не, пре свих за пис о Маг ди Си мин, чи ју про зу ни сам до 
са да чи та ла. Или онај сле де ћи, о Све тла ни Вел марЈан ко вић. Па онај 
крај ње ли чан ко мен тар ко ји от кри ва ства ра лач ке му ке да се од са го вор
ни ка ис кам че тра же ни од го во ри, док јед на од спи са те љи ца бес крај но 
про лон ги ра за вр ше так раз го во ра, да би нам на кон цу Рад ми ла при зна ла: 
„До би ла сам шта сам до би ла.” 

Осим же ље да ви ше са знам о Маг ди Си мин и ње ном скрај ну том 
опу су, или на во ђе ња да се си сте ма тич но по за ба вим спи са тељ ским де лом 
мај ке Све тла не Вел марЈан ко вић, Ми ми Ву ло вић, ме ни је ова збир ка 
до не ла јед но нео че ки ва но от кри ће. Нај пре сам књи гу чи та ла на пре скок, 
пра те ћи сво је ли те рар не фа во ри те: Све тла ну Вел марЈан ко вић, Вла ди
ми ра Пи шта ла, Го ра на Пе тро ви ћа... А он да, на кнад но, вра ћа ла сам се 
пре ско че ним раз го во ри ма и упра во у њи ма, у из ја ва ма пи са ца чи је ми 
по е ти ке ни су на ро чи то бли ске, про на ла зи ла нај за ни мљи ви ја ме ста, ин
три гант не ау то ре флек си је, вред но сне ар ши не и слич но. Та ко ми се као 
ап со лут ни ју нак књи ге ука зао не ве ро ва то ау тен тич ни, ап со лут но свој, 
Сло бо дан Ти шма: спо ко јан по пут ка квог ис точ њач ког му дра ца, у хар мо
ни ји са со бом и све том. Да кле, ако и ни сам љу би тељ де ла овог књи жев
ни ка (ко ји је, ако ме се ћа ње не ва ра, и сам за се бе, у бе се ди при ли ком 
уру че ња НИНове на гра де, ре као да је „по лу пи сац”), пред ста вио ми се као 
ван ред ни са бе сед ник, те Ве ли ке ми сли ма лог Ти шме, ка ко гла си на слов 
зби р ке ње го вих ин тер вјуа об ја вље них 2014. у зре ња нин ској Град ској 
би бли о те ци, сва ка ко књи га ко ја ми је прет ход них ме се ци до не ла ти ху 
чи та лач ку ра дост.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић пак у сво јим раз го во ри ма оста је тај но
ви та. Во ди их при вид но не на ме тљи во, не же ле ћи да на ме ће свој укус, 
суд, став. Тек кат кад но ти ра су бјек тив ну скло ност, ре дов но у зна ку афир
ма ци је: „...ме ни је нај за ни мљи ви ја при ча...”, „...ја бих, ре ци мо, да ла пред
ност Ва шој про зи...”, „Во лим пи та ња и од го во ре о пр вим књи жев ним 
по че ци ма, о пр вој за пи са ној пе сми...” Но, ин тер вју ер ка зна че му стре ми 
и ка ко до то га да до ђе. Про сто вам се учи ни да је пи та ни из го во рио 
упра во оно што Рад ми ла Ги кић Пе тро вић по и ма под ли те ра ту ром и ње
ном ва жно шћу у жи во ту свих нас. Та ко пре по зна јем ње ну ми сао у ре чи ма 
Ва се Пав ко ви ћа: „Књи ге су мо гућ ност за из ме ну ис ку ства, са не ким 
осе тљи вим, му дрим, ин те ре сант ним љу ди ма, ко ји су жи ве ли у дру гим 
про сто ри ма, вре ме ни ма и окол но сти ма, али ко ји има ју не што бит но или 
ма ње бит но да нам са оп ште.” А њен књи жев но и сто риј ски кон цепт, опет, 
у ста ву Са ве Да мја но ва: „Нај бо љи књи жев ни исто ри ча ри пи са ли су сво
ја де ла као на ра ти ве (да кле, при по ве дач ки или ро ма неск но), док су се 
они ло ши ји увек кри ли иза не ка квог не ра зу мљи вог на уч ног дис кур са и 
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апа ра та.” Или њен (по)етич ки кре до у ми сли Вла ди ми ра Пи шта ла: „Ја 
ми слим да сам још за вре ме ко му ни зма, уз по моћ Ма на и Че хо ва из гра дио 
ал тер на тив ни мо рал ни си стем. Кад се ве ли ки вред но сни си стем сру шио, 
мој лич ни ни је.” (На кон ова квог од го во ра ми слим да ни је ви ше ну жно 
пи та ти се: где је Че хов?)

Од мо мен та ка да је књи гом Де сет пи са ца – де сет раз го во ра 1931. 
го ди не Бра ни мир Ћо сић усто ли чио у на шој кул ту ри жа нр књи жев ног 
раз го во ра, до да нас смо до би ли чи та ву пле ја ду сјај них ин тер вју е ра. 
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић сва ка ко сто ји ме ђу они ма ко ји, у овом тре нут ку, 
пред ста вља ју кла си ке уме ћа во ђе ња раз го во ра. А ка да (и ако!) са зри мо 
као кул ту ра, мо жда ће ин те лек ту ал не фи гу ре ко је кра си ова рет ка спо
соб ност до би ти за слу же ни ста тус не при ко сно ве них ау то ри те та и књи
жев них ар би та ра, по пут јед ног Бер на ра Пи воа у Фран цу ској, на при мер. 

И на кра ју: во ле ла бих да, јед но га да на, ка да те мељ ни је иш чи там 
све књи ге пот пи са не ру ком Рад ми ле Ги кић Пе тро вић, и ова за па жа ња 
ис ко ри стим и пре фор му ли шем у пи та ња за раз го вор с овом ау тор ком 
ко ја по ка зу је (за на ше до ба) рет ку и без ин те ре сну бри гу ка ко пре ма срп
ском кул тур ном и књи жев ном на сле ђу, та ко и стре мље ње да срп ско дру
штво и кул ту ра по ста ну отво ре ни ји за оно што још увек до жи вља ва мо 
као да ле ко и ту ђе, те да по ста ну ин те грал ни део свет ске кул тур не ма пе. 

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ

ВА ШАР ПА ТО СА

Ка та ри на Ков чин, Кр пе не лут ке, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015

Ta оба ве за да се по тез по ву че 
мо же би ти те рет за игра ча без стра те шке ви зи је.

Га ри Ка спа ров

У би ти раз ли чит од оче ки ва ња ко ја сто је пред ње го вим ау то ром, 
ства ра лач ки про цес рет ко је до сле дан, а још ма ње про грам ски. До ла зе
ћи на ма хо ве, сна га да се ре чи пре ло ме, да се ста ве у слу жбу иде је, че сто 
со бом но си соп стве на стре мље ња, чи ји из вор не по чи ва увек на во љи 
ау то ра. На ста ла из ну жде да се из ис ку ства јед ног го во ри о мно штву, 
сва ка при ча је до не кле лаж, ком про мис из ме ђу оно га што је при по ве дач 
ка дар да ка же и оно га што је слу ша лац во љан да чу је. Та ко, што је јед на 
стра на ве шти ја, те бо ље осе ћа дру гу, ја че би ва ју и ве зе ко је се уну тар 
при че рас ти ру, чу ва ју ћи по ве ре ње из ме ђу дво је са рад ни ка до кле при
по вест тра је. Не ке при че, ме ђу тим, као и не ки го сти, ни су оно за шта се 




