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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЖА НЕ ТА ЂУ КИЋ ПЕ РИ ШИЋ

ИВО АН ДРИЋ – МА ЛЕ ТАЈ НЕ  
УМЕТ НИЧ КЕ РА ДИ О НИ ЦЕ

Иво Ан дрић за сту пао је ста но ви ште да би о гра фи ја пи сца 
ни ка ко не тре ба да бу де пред мет ис пи ти ва ња кри ти ча ра, исто ри
ча ра и те о ре ти ча ра књи жев но сти. Го то во да не ма при ли ке да у 
окви ру ин тер вјуа, ко је је не ра до да вао, ве ру ју ћи да пи сац го во ри 
ис кљу чи во сво јим де лом, ни је ин си сти рао на ау то но ми ји умет нич
ког чи на, са свим не ги ра ју ћи зна чај пи шче ве би о гра фи је. Пи сац 
ко ји је то ком це ло га жи во та, ме ђу тим, пре ма соп стве ном при зна
њу, са на ро чи том па жњом чи тао днев нич ке бе ле шке, пре пи ску, 
ме мо а ре и би о гра фи је ве ли ких ства ра ла ца, упор но је од би јао да 
при хва ти да би ло ко ја би о граф ска чи ње ни ца мо же да по мог не 
раз у ме ва њу ње го вог де ла: „Чим ви ди те да се не ки кри ти чар или 
исто ри чар књи жев но сти кре ће ви ше око би о гра фи је пи сца не го 
око ње го вог де ла, на пу сти те ту лек ти ру. Из тог че пр ка ња по би о
гра фи ји, из кри ти ча ре вих ’по ре ђе ња’ ау то ро вог жи во та и ау то ро вог 
де ла, и из во ђе ња ’за ни мљи вих за кљу ча ка’, не ће те са зна ти ни шта 
ко ри сно ни па мет но. Раз лог је прост: кре ну ли сте по гре шним пу тем 
ко ји не во ди ни куд и ни чем”, за бе ле жио је Ан дрић у Зна ко ви ма 
по ред пу та.

Ја, ме ђу тим, ни сам си гур на да је то увек по гре шан пут. Сва
ка ко не би тре ба ло да бу де и је ди ни, али се у не ко књи жев но де ло 
мо же ући и кроз пи шче ва ау то би о граф ска вра та. А тај ула зак у пи
шчев свет уме да бу де и те ка ко уз бу дљив. Код Ан дри ћа се би о граф
ска гра ђа пре ли ва ла у де ло пре фор му ли са на, за ма ски ра на, али из
во ри су че сто очи глед ни. И упра во је иза зов но и ин спи ра тив но 
ис пи та ти на ко ји је на чин, ко јим књи жев ним по ступ ком, Ан дрић 
„оне о би ча вао” сво ју би о гра фи ју и од ње пра вио књи жев ну чи ње
ни цу. Са гле да ва ње би о граф ских и књи жев них чи ње ни ца па ра лел но 
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и у кон ти ну и те ту, она ко ка ко су у ни зу на ста ја ле, њи хо во пре пли
та ње и ме ан дри ра ње, уо ча ва ње па ра лел них то ко ва и укр шта ња, 
све то мо же да пру жи ре ла тив но це ло вит пор трет умет ни ка. Ме
ђу тим, ни ка да не би тре ба ло да се из гу би из ви да да умет ност рет
ко на ста је пра во ли ниј ски и бе ло да но из не по сред них окол но сти 
у ко ји ма се ау тор на ла зи. Да ни је та ко, не би би ло ни ча ро ли је умет
нич ког де ла, ко је нас за но си не по но вљи во шћу и ори ги нал но шћу 
сво га би ћа.

Пи сац уси са ва и упи ја мно го вр сне ути ца је из ре ал но сти ко ји, 
као ка ква ре ка по нор ни ца, уви ру у ње го во ду хов но би ће. Тр пе ћи 
по врат ни ути цај ње го вог по сто је ћег ин те лек ту ал ног, ду шев ног, 
ми са о ног скло па, та ре ка по нор ни ца, та „ствар на ствар ност”, из ра
ња у јед ном тре нут ку на по вр ши ну, али у ве ли кој ме ри про ме ње на 
и обо га ће на раз ли чи тим са стој ци ма, ко је је, на пу ту кроз сре ди ште 
зе мље, по ку пи ла. И ре ка ви ше ни је иста, ре ал ност ко ју је умет ник 
„про ву као” кроз сво је би ће, тран сфор ми са на и ли ше на по је ди нач
но сти, по ста је у јед ном ча су но ва ствар ност – књи жев но де ло, ко је 
се одва ја од умет ни ко вог би ћа и по ста је вла сни штво чи та ла ца.

Ан дрић је у сво ме де лу на сто јао да се уда љи од све га што 
ли чи на ау то би о гра фи ју, што се те ме љи на ње го вом жи во ту, јер 
умет ник кре и ра, има ги ни ра, про из во ди но ве све то ве, уда ља ва ју ћи 
се од ре ал но сти. Ме ђу тим, ми слим да умет ник не ства ра у ва ку у му 
ли ше ном тво рач ке ин ди ви ду ал но сти, у не ка квом ге ту уда ље ном 
од свих аспе ка та ствар но сти ко ји, ну жно, фор ми ра ју ау то ро ву људ
ску и кре а тив ну по себ ност. По сао умет ни ка по не кад ме под се ћа 
на рад сви ле не бу бе: ка да она кроз се бе про ву че лист, на дру гом 
кра ју по ја ви се сви ле на нит. Та ко се и „си ро ва” ствар ност, „ме та
бо ли са на” у пе сни ко вом би ћу, про ву че на кроз раз не сло је ве ње го
во га би ћа, опле ме ње на ње го вим кре а тив ним ду хом, пре о бра ћа у 
сви ле но тка ње умет нич ког тек ста.

Мо гу са мо прет по ста ви ти да би Ан дрић ра до пот пи сао Кај зе
ро ву иде ју о исто ри ји књи жев но сти „без име на”, или ми сао фран
цу ског фи ло зо фа Жи ли је на Бен де, ко ји је же лео да се ње го ва де ла 
чи та ју као да су про на ђе на без пот пи са у бо ци ба че ној у мо ре. Али 
то име и пре зи ме по сто је, они у се би са др же од ре ђе ни ду хов ни, 
пси хо ло шки, дру штве ни и исто риј ски по тен ци јал њи хо вог но си
о ца: пра ва исто ри ја књи жев но сти и по чи ње он да ка да ства ра лац 
ста ви пот пис на сво је де ло. 

При род но, де ло је при о ри тет књи жев ног кри ти ча ра или исто
ри ча ра и пред мет ње го ве ана ли зе. Али ме не је увек ин те ре со вао 
и умет ник као из во ри ште и ис точ ник то га де ла. Баш тај „по се бан”, 
„по је ди на чан” умет ник, са би о гра фи јом скло пље ном упра во та ко 
и ни ка ко друк чи је. Ин те ре су је ме баш онај Ан дрић ко ји је, као 
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де те, на ви ше град ској ћу при ји слу шао пре да ња о Ма р ка Кра ље ви
ћа Шар че вим ко пи ти ма или Ђер зе ле зо вој кри ла тој бе де ви ји, ле ген
де о бли зан ци ма Сто ји и Осто ји ко ји су узи да ни у те ме ље мо ста на 
Дри ни, пре да ња о не срећ ним љу ба ви ма Фа те Ав да ги не или мла де 
Је вреј ке ко ја ће у при чи до би ти име Риф ка Па по; онај ко ји је као 
де те у ви ше град ским со ка ци ма ви ђао пу ту ју ћи ци р кус, Ло ти ку 
или јед но о ког град ског фа ки на и лу ду Сал ка Ћор ка на; онај ко ји 
је ро би јао у ма ри бор ској там ни ци, баш онај ко ји је вре ме кон фи на
ци је про вео по фра ње вач ким ма на сти ри ма или био све док ра ђа ња 
фа ши зма у Ита ли ји, упра во онај ко ји је био на ве ли кој из ло жби 
Го ји них сли ка 1928. го ди не у ма дрид ском Пра ду, или онај што у 
па ри ском Ар хи ву чи та бе ле шке кон зу ла Пје ра Да ви да; на рав но и 
онај ко ји че ти ри го ди не у оку пи ра ном Бе о гра ду ши ром отво ре них 
очи ју по сма тра жи вот око се бе и од би ја да уче ству је у би ло ко јем 
ви ду јав ног жи во та, не ди жу ћи гла ву са ру ко пи са сво јих ве ли ких 
ро ма на. Ин те ре со вао ме је спој би о граф ског и по е тич ког, по је ди
нач ног и оп шег, лич ног и над лич ног. Же ле ла сам да уо чим ка ко 
до га ђа ји из пи шче вог жи во та гу бе сво је спе ци фич но при ват но зна
че ње и, у кон крет ном де лу, до би ја ју ста тус уни вер зал ног ис ку ства.

И ево јед ног ма лог али ви ше не го сли ко ви тог при ме ра: у „Ша
ре ној књи зи” у ко јој је бе ле жио сво је ми сли, опа жа ња и ци та те из 
про чи та них књи га, Ан дрић је на јед ном ме сту опи сао из глед из ве
сне Ин ду ски ње, ту ма ча: 

Гле дам ка ко пи је во ду. Ср ку ће са мо, др же ћи увек ча шу са обе 
ру ке. За тим од ло жи ча шу и оба ка жи пр ста при ти сне на вла жне усне. 
Тим овла же ним пр сти ма пре ла зи пре ко скло пље них очи ју, пре ко 
че ла и сле по оч ни ца. И све то по кре ти ма ла ким и не жним ко ји под
се ћа ју на не ке фи не и ма ле жи во ти ње као што је бе ла ла си ца жар
ких очи ју, са ма ло те ла и мно го кр зна, чи стог и дра го це ног. И још 
ви ше и фи ни је од то га. Чи ни ми се да би се круп ни и рет ки цве то ви 
та ко хла ди ли ка да би има ли спо соб ност све сних по кре та. 

Слич них при бе ле жа ка, опи са људ ског ли ца, по кре та или по
на ша ња, ана ли за ду шев них ста ња, осе ћа ња и по сту па ка раз ли чи тих 
љу ди, за пи са о пре де ли ма и гра ђе ви на ма има мно го ме ђу Ан дри
ће вим за пи си ма. Те фи не књи жев не ми ни ја ту ре ко је, са ме за се бе, 
по се ду ју соп стве но умет нич ко зна че ње, оста ле су ра су те на стра
ни ца ма Ан дри ће вих бе ле жни ца, да би доц ни је ушле углав ном у 
збир ку ме ди та тив них и ре флек сив них за пи са у Зна ко ви ма по ред 
пу та. Дру ге су, ме ђу тим, као умет нич ки ме да љо ни са по тен ци ја лом 
да за бли ста ју у не кој ве ћој це ли ни, умре же не (или „уши ве не”, ка ко 
је Ан дрић во лео да ка же) у тки во ве ће про зе. Та ко функ ци о на ли зо
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ва не и ста вље не у књи жев ни кон текст, оне су по ста ле ин те грал ни 
део Ан дри ће вог умет нич ког све та.

На ве де но опа жа ње о на чи ну на ко ји же на пи је во ду има по
се бан зна чај јер ука зу је на на чин ра да у спи са тељ ској ра ди о ни ци. 
По ред тог за пи са, пи шче вом ру ком уне та је за бе ле шка: „Пре нео 
у Дра же сла ва 3. XI 1964. г.” Очи глед но при пре ма ју ћи при по вет ку 
„Су срет”, с на ме ром да је пре да По ли ти ци за но во го ди шњи број 
(1, 2. и 3. ја ну ар 1965), у ко јем је и штам па на, Ан дрић је из вр шио 
тран сми си ју по да та ка: ци ти ра ни текст од сли ке мла де Ин ду ски ње 
пре ва лио је пут до ви зи је ди ја ка Дра же сла ва из при че „Су срет” 
ко ји у пла ме ну све ће ре кре и ра лик пет на е сто го ди шње ду бро вач ке 
ле по ти це Лу ци је. При се ћа ју ћи се ка ко га је је ди ни ца кћер ду бро
вач ког пр ва ка Ма ри на Лу ка ре ви ћа оп чи ни ла и за се ни ла, бо сан ски 
пи сар Дра же слав 

...гле да је опет ка ко пи је во ду. Ср ку ће са мо, др же ћи ве ли ку 
оче ву ча шу обе ма ру ка ма; за тим је од ла же, и оба ка жи пр ста при ти
ште на вла жне усне. Тим овла же ним пр сти ма пре ла зи пре ко че ла 
и сле по оч ни ца. И све то из во ди при род ним, го то во не при мет но 
крат ким и бр зим по кре ти ма ко ји под се ћа ју на не ке фи не и ма ле рет
ке жи во ти ње, као што је се вер на бе ла ла си ца жар ких очи ју, са ма ло 
те ла а мно го кр зна, чи стог и ску по це ног. И још ви ше и чуд ни је. 
Чи ни му се да би се круп ни и рет ки цве то ви, ко ји цве та ју са мо у 
ју жним кра је ви ма, та ко хла ди ли кад би има ли спо соб ност све сних 
по кре та. 

Из ме нив ши по је ди не де та ље, при ла го див ши текст кон крет
ном књи жев ном ли ку, Ан дрић опис Ин ду ски ње ко ју је не ка да ви део 
као не до ста ју ћу коц ки цу уба цу је у ши ри умет нич ки кон текст, 
ка рак те ри шу ћи на тај на чин сво ју књи жев ну ју на ки њу.

Ја сно је да се опис же не ко ја за но сно ср ку ће во ду из ча ше за
сни ва на ви ђе ном и до жи вље ном: за бе ле жив ши пре ци зно да се опис 
од но си на „Ин ду ски њу, ту ма ча” Ан дрић от кла ња ма и нај ма њу 
сум њу да је мо жда реч о има ги ни ра ном при зо ру: реч је, сва ка ко, 
о пре во ди те љи ци ко ју је пи сац не где срео. И да нас сам са свим 
си гур на да знам ко је она: про на шла сам где ју је и ка да срео.

Би ло је то, не ма ни ка кве сум ње, на Ску пу ми ра у За гре бу 1951. 
го ди не, ко ји Ан дрић у тек сту „О пре во ди о ци ма и ту ма чи ма” оце
њу је као од лич но ор га ни зо ван до га ђај и са ста но ви шта пре во ди лач
ког ра да. У за пи су об ја вље ном но вем бра 1951. го ди не у Књи жев ним 
но ви на ма, Ан дрић го во ри о сво јој оми ље ној те ми – о ва жно сти 
до брог пре во ђе ња. На во де ћи ка рак те ри сти ке до брих пре во ди ла ца, 
пи сац, ме ђу оста лим, пи ше из ка квих сре ди на они до ла зе: 
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У ве ћи ни слу ча је ва то су љу ди из дво је зич них или тро је зич
них сре ди на, Швај ца р ци, Је вре ји из Ис точ не Евро пе, али има их и 
из дру гих зе ма ља, као на при мер мла да и ле па Ма ну Ба нер ђи, ко ја 
је ро дом Ин ду ски ња, из Бен га ла, зна ен гле ски, фран цу ски и шпан
ски а учи ру ски, и пре во ди до бро и бр зо, иа ко је тек за вр ши ла 
пре во ди лач ку шко лу у Же не ви.

Мла да и ле па Ма ну Ба нер ђи ни је мо гла зна ти да је њен лик ожи
вео у об лич ју мла де Ан дри ће ве ју на ки ње Лу ци је. Ле па, ствар на 
Ин ду ски ња из Бен га ла по су ди ла је, без зна ња о то ме, фраг мен те 
сво га иден ти те та има ги нар ној де вој ци Лу ци ји из Ду бров ни ка, 
ју на ки њи Ан дри ће ве про зе. Та ко су се у јед ној умет нич кој сли ци 
спо ји ле две раз ли че же не са два раз ли чи та кра ја све та и из две 
раз ли чи те рав ни: ствар но сне и има ги на р не. 

Из гле да ло је да ле по ти ца Ма ну ни ка да не ће са зна ти ка ко је 
пре ко сво је из ма шта не двој ни це ушла у Ан дри ће во де ло. Ме ђу тим, 
ни је би ло та ко! Ме не је „Ин ду ски ња, ту мач” ве о ма за ин те ре со ва ла. 
Упу сти ла сам се, са по себ ним ен ту зи ја змом, у по тра гу за том ле
по ти цом гра ци о зних по кре та. Мо је на сто ја ње ис пр ва ни је мно го 
обе ћа ва ло, а „де тек тив ска по тра га” ни је има ла мно го из гле да на 
успех: од су сре та Ан дри ће вог са мла дом же ном у За гре бу про те
кло је ше зде сет го ди на! Ко ли ко она мо же има ти го ди на, ако је 
уоп ште жи ва? Где да је тра жим, ода кле да поч нем? Кре ну ла сам од 
ин тер не та и про на шла адре су и број те ле фо на јед не је ди не осо бе 
то га име на, из ве сне Ма ну Ба нер ђи де Гран у Же не ви. Ка да сам те
ле фо ни ра ла у Же не ву, слу ша ли цу је по ди гла је жен ска осо ба. По што 
сам се пред ста ви ла и об ја сни ла ода кле зо вем, чу ла сам од го вор 
ко јем сам се на да ла, али ни сам има ла сме ло сти да га оче ку јем: Да, 
ја сам Ма ну Ба нер ђи. И клуп ко се за час рас пле ло: Ма ну Ба нер ђи 
се ћа се вр ло до бро свог бо рав ка у За гре бу 1951. го ди не. У пи сму 
ко је ми је од ње сти гло по што сам јој по сла ла на ен гле ски је зик пре
ве ден фраг мент сво је књи ге са опи сом дав на шњег при зо ра и упо тре
бе те сли ке у књи жев ном тек сту, она ка зу је да је као тек свр ше на 
сту дент ки ња пре во ди лач ке шко ле у Же не ви до би ла пр ви по сао 
на Кон гре су у За гре бу: би ла је нај мла ђа, без ис ку ства и, ве ли, има
ла је ве ли ку тре му. Не се ћа се Ан дри ћа, ка же да је би ла уз бу ђе на 
и упла ше на, ли цем окре ну та пре ма са ли у ко јој је се де ло пре ко пет 
сто ти на уче сни ка. Не се ћа се ни ка ко је пи ла во ду и ни у сну ни је 
мо гла са ња ти да је је дан ве ли ки пи сац по сма тра. Ина че, Ма ну Ба
нер ђи у тре нут ку ка да сам са њом раз го ва ра ла (2011) има ла је де
ве де сет јед ну го ди ну, и да ље се ба ви ла пре во ђе њем, би ла је вр ло је 
чи ла, љу ба зна и би стре па ме ти. Ан дри ће во де ло не по зна је, ни је 
га чи та ла, али се, по сле раз го во ра са мном, ве о ма за ин те ре со ва ла. 
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Ја сам јој по сла ла ен гле ски пре вод ро ма на На Дри ни ћу при ја. Имам 
и ње ну фо то гра фи ју из 1951. го ди не и, гле да ју ћи ње но оди ста ле по 
ли це, мо гу да раз у мем за што је им пре си о ни ра ла пи сца. Не са мо 
да је Ма ну Ба нер ђи, ма ло је ре ћи, из не на ђе на ка ко сам ус пе ла да 
је про на ђем, не го сам и ја са ма за чу ђе на пред чи ње ни цом да је мо је 
ма ло ис тра жи ва ње у обла сти „књи жев не ар хе о ло ги је” та ко сли ко
ви то по ка за ло ка ко се жи вот ули ва у умет ност, ка ко се мно го стра
ни ствар но сни ути ца ји пре пли ћу и раз ли чи тим пу те ви ма ула зе у 
књи жев ни текст.*  

* Из ла га ње у Ма ти ци срп ској при ли ком обе ле жа ва ња 125. го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа у окви ру про гра ма „Књи жев ни свет и ње го во ту ма че ње ,ˮ у 
Но вом Са ду, 26. де цем бра 2017. го ди не.




