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Б ЛОГ

АН ДРИЋ БЕЗ МО СТА ИЛИ 
„ПЛИ ВА ТИ И ИС ПЛИ ВА ТИ!”

Ан дри ће ва при по ви јет ка „На оба ли” за вр ша ва се јед ном, на пр ви 
по глед, са свим обич ном ре че ни цом ко ја гла си: „Пли ва ти и ис пли ва ти”! 
По ме ну та ре че ни ца, ме ђу тим, има до вољ но по тен ци ја ла да око се бе 
ис пле те гу сто клуп ко ту ма че ња ко ја от кри ва ју ње ну по себ ност и зна чај, 
ка ко за за о кру же ност и по ен ти ра ње у гра ни ца ма са ме при че, та ко и за 
по ру ку ко ју та при ча ода ши ље и из ван гра ни ца соп стве ног тек ста; јер 
гра ни це тек ста ипак ни су и гра ни це при че. При по ви јет ка „На оба ли” 
ни је нај бо ље Ан дри ће во дје ло, али је књи жев на ча ро ли ја у њој до вољ но 
ја ка да за ин три ги ра и нај про ниц љи ви је чи та о це. Сем то га, те шко је по-
вје ро ва ти да би је дан Ан дрић у сво јој ше зде се тој го ди ни (при по ви јет ка 
је об ја вље на 1952. у за гре бач кој Ре пу бли ци), у пе ри о ду ка да иза се бе има 
из у зет ну књи жев ну ка ри је ру и ка да при во ди кра ју сво је ре мек-дје ло, 
штам пао при по ви јет ку ко ју сма тра сла би јим умјет нич ким оства ре њем. 

За го нет ност ци ти ра не ре че ни це мо гла би се об зна ни ти кон ста та-
ци јом да се ова ре че ни ца чу је гла сно (што нам су ге ри ше уз вич ник на 
ње ном кра ју), иа ко, па ра док сал но, ни је из го во ре на на глас. Она, ме ђу тим, 
не пред ста вља тек уну тра шњи мо но лог, већ бор бе ни по клич ко ји од је ку-
је у ду би ни ду ше уса мље ног рат ни ка; суд бо но сни крик во ље за бор бом 
ко јим се за вр ша ва при ча, али ко ји, сим бо лич но, тек тре ба да на ја ви оно 
што на кон при че сли је ди – бор бу са му. Ка ко би се бор бе ни по клич без 
са ме бор бе пре тво рио у по тро шен ур лик, мно го је ва жни је да се оно што 
по ме ну та ре че ни ца по ку ша ва да ан ти ци пи ра ви ди (кроз бор бу ко ја ће 
се во ди ти), не го да се чу је. Дру гим ри је чи ма, умје сто да ње но деј ство 
пре ста не на кон ње ног из го ва ра ња, она тре ба да ис пу ни и про жме ци је-
ло би ће, да у пси ху по је дин ца уте ме љи и све при сут ном учи ни мо ти ви-
шу ћу иде ју чи ја трај ност не ће пре ста ти ба рем за то ли ко ко ли ко тра је и 
бор ба; ма ка кав ис ход те бор бе био. Пре ма то ме, ре че ни ца „Пли ва ти и 
ис пли ва ти!” свој пу ни сми сао оства ру је тек сво јом кон кре ти за ци јом 
кроз дје ла ње ко је до зи ва, а не сво јим из го ва ра њем. Да је у са мој при чи 
из го во ре на гла сно би ла би обе сми шље на, јер ни ко сем Мар ка ко ји би је 
из го во рио не би мо гао да је ра зу ми је. Са овим за кључ ком раз от кри ва се 
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и сми јер у ко јем је по ме ну та ре че ни ца упу ће на: она је хи тац ко ји је ис-
па љен (и ко ји се чу је) са мо из ван тек ста при по ви јет ке – хи тац ис па љен 
пре ма чи та о цу ко ји би мо гао да је схва ти.

На су прот по сљед њој ре че ни ци, ко јом се ин си сти ра на ци љу, на 
ак ци ји, бор би и ра ду, на ис пу ње но сти, сто ји бај ка пре ма ко јој Ан дри ћев 
пли ва ју ћи су бјект осје ћа пре зир и га ђе ње. Та квим не сва ки да шњим осје-
ћа њем пре ма не че му што је са мо по се би ли је по и до бро (пре ма бај ци) 
Ан дрић оне о би ча ва сво ју при по ви јет ку, али то осје ћа ње мо ти ви ше из бо-
ром бај ке ко ји им пли ци ра је дан дру га чи ји жи вот ни стил – стил ко ји, за 
раз ли ку од пли ва ња, не под ра зу ми је ва ни кав от пор во де ним стру ја ма 
па са мим тим ни ни ка кве на по ре, ни ка кву пу но ћу. Тај стил мо гу ће је 
опи са ти као плу та ње. За раз ли ку од мно гих бај ки, чи ји су ју на ци, за пра-
во, ју на ци ак ци је ко ји се за њен сре ћан крај бо ре и жр тву ју ула жу ћи у 
ње га сво ју вр ли ну/спо соб ност, ју на ки ња бај ке о удо ви ци и злат ном пр сте-
ну пре пу ште на је сти хи ји суд би не. Ње на по тен ци јал на вр ли на мо гла би 
да бу де вје ра у Бо га, али по што се та вје ра ма ни фе сту је са мо кроз жа ље-
ње, ње на ду би на је упит на. Про на ла зак злат ног пр сте на са дра го цје ним 
ал ма зом у утро би мла ди це за удо ви цу и ње ну по ро ди цу зна чио је спас 
од си ро ма штва, али ни ко у тој бај ци ни је но си лац на гла ше не вр ли не или 
во ље, ни је ју нак ак ци је већ плу та ју ћи су бјект ко ји се пре да је, су бјект 
због чи јег кра ја мо же мо би ти срећ ни, али ко ји не мо же пред ста вља ти 
узор ни за ври је ди ти ди вље ње. Мар ков ани мо зи тет пре ма бај ци, ме ђу тим, 
не про из и ла зи из ње са ме већ из ње го вог уо ча ва ња ње не ве зе са сви је том 
ко ји је при по ви је да, ве зе са жи во том и љу ди ма ка кви га окру жу ју и ка кве 
по зна је, сре ди ном у ко јој од ра ста, са ње го вим оцем и ње го вим стри цем. 
То су љу ди ко ји су иза бра ли да жи ве ли ни јом ма њег от по ра, да плу та ју 
и са ња ју о злат ном пр сте ну, умје сто да се за ње га бо ре. Сце на у ко јој при-
ча ње бај ке има обр ну то деј ство, сце на у ко јој бај ка умје сто слу ша о ца 
успа вљу је при по вје да ча, от кри ва јед ну ту жну исти ну о то ме због ко га се 
она уоп ште при ча: због оних ко ји је при ча ју, умје сто због оно га ко ји је 
слу ша. Она је њи хо ва жа ло сна те ра пи ја, њи хо во сред ство за сми ре ње ко је 
оправ да ва њи хо во плу та ње / њи хо ву пре да ју и утје ха ко ја про ду жа ва 
на ду да злат но пр сте ње па да с не ба. Умје сто та квог „ро бо ва ња жи во ту” 
Мар ко од лу чу је да жи ви: да ис пли ва сво ју бај ку. Јер бај ке се не плу та ју. 
Оне се ис пли ва ва ју.

Са да је већ одав но по ста ло ја сно да су ри је ка и пли ва ње ка кве сре-
ће мо на по чет ку при по ви јет ке са по сљед њим Мар ко вим ско ком до би ли 
но ва зна че ња: ри је ка ви ше не пред ста вља са мо ге о граф ски фе но мен или 
град ско ку па ли ште, већ се тран сфо р ми ше у ме та фо ру јед ног су ро вог 
жи во та чи јим је стру ја ма, ви ро ви ма и бр за ци ма Мар ко од лу чио да се 
су пр от ста ви пли ва њем, умје сто да им се пре да плу та њем. Ме ђу тим, 
пли ва ње као кон цепт от по ра пр ко си и не че му што Ан дри ће ва при по ви-
јет ка пре ћут ку је, а до че га плу та ње, при је или ка сни је, не ми нов но до-
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во ди – бес по врат ном по то ну ћу. Та ко при по ви јет ка пред чи та о ца по ста-
вља из бор ко ји му ну ди и сам жи вот: да пли ва и ис пли ва или да плу та 
и по то не.

Ве ли чи на Ма р ко вог ско ка, ве ли чи на Мар ко вог пли ва ња је, ме ђу-
тим, у то ме што је он од лу чио да за пли ва он да ка да је све по то ну ло. Или 
ка да су сви ми сли ли да је по то ну ло.

Сим бо ли ка пли ва ња се ов де, ипак, не за вр ша ва: укло пље но као 
сим бол у Ан дри ће ву по е ти ку, оно по ста је ал тер на ти ва мо сту! Гле да но 
хро но ло шки, при по ви јет ка „На оба ли” об ја вље на је на кон при по ви јет ке 
„Мост на Же пи”, есе ја „Мо сто ви” и ро ма на На Дри ни ћу при ја. Ин те ре-
сант но је то што је рад ња ове при по ви јет ке смје ште на баш на Дри ну, у 
Ви ше град – та мо гдје ће мост уви јек зна чи ти мно го. Ме ђу тим, за раз ли ку 
од по ме ну тих тек сто ва, гдје се мо сто ви ја вља ју као ви ше знач ни, моћ ни 
сим бо ли ко ји, по пут пли ва ња у овој при чи, „под сје ћа ју на циљ ко ме слу-
же”, на те жњу да се „пре мо сти и са вла да ри је ка, бе сми сао, не ред, си ро-
ма штво или смрт”, ов дје се при су ство мо ста сво ди на је два при мјет ну, 
уз гред по ме ну ту гра ђе ви ну ко јој је од у зе та ње на не ка да шња сим бо лич ка 
ау ра. Мост ви ше не зна чи пре мо шћа ва ње, ви ше га не олак ша ва. Бу дућ-
ност ко ја до ла зи зах ти је ва ве ће на по ре. Да ли нам се то са овом при по вјет-
ком от кри ва је дан дру га чи ји, по зни ји Ан дрић, ко ји ан ти ци пи ра ври је ме 
без мо сто ва у ко јем нам још је ди но пре о ста је да за пли ва мо? Јер на ша је 
во ља, наш на по ран рад, на ша бор ба, наш је ди ни пре о ста ли мост.

Мар ко ТО ШО ВИЋ




