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Е С Е Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПРО БЛЕМ ГЛАВ НОГ ЈУ НА КА  
У РО МА НИ МА ИВЕ АН ДРИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Ов дје се пред ста вља ју ре зул та ти ис тра жи ва ња 
оба вље ног под на ве де ним на сло вом. Ре зул та ти су си сте ма ти зо ва ни 
као за кључ ци јер је је ди но та ко би ло мо гућ но пред ста ви ти ис тра
жи ва ње у цје ли ни, а на огра ни че ном про сто ру. Рад је за ми шљен 
као при лог Ан дри ће вој по е ти ци ли ка, од но сно глав ног ју на ка. По
ка за ло се да мје сто и функ ци ја глав но га ју на ка за ви се нај већ ма од 
ти па ро ма на; да је у по је ди ним ро ма ни ма ве о ма те шко од ре ди ти 
глав ног ју на ка (На Дри ни ћу при ја, Про кле та авли ја, па и Трав нич ка 
хро ни ка), док је то у ро ма ну ли ка (Го спо ђи ца) ве о ма ла ко утвр ди ти. 
По ка за ло се та ко ђе да су та ко зва не „Ан дри ће ве хро ни ке” – На Дри-
ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка и Омер-па ша Ла тас – ти по ло шки 
ве о ма раз ли чи ти ро ма ни, те да Ан дри ће ве ро ма не ва ља чи та ти у 
кон тек сту мо дер ног европ ског ро ма на. Вје ро ват но нај зна чај ни ји 
ре зул тат ово га ис тра жи ва ња је сте јед но ма ло, ус пут но от кри ће. 
Иду ћи за јед ним ис ка зом Алек сан дра Ти шме, да је ње го ва пр ва 
при по ви јет ка „Иби ки на ку ћа” на пи са на пре ма ту ђем мо де лу при
по ви је да ња, до шли смо до за кључ ка да је у под тек сту Ти шми не 
при по ви јет ке Ан дри ћев ро ман На Дри ни ћу при ја, од но сно Ло ти ки на 
си жеј на ли ни ја у том ро ма ну.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: по е ти ка, ро ман, лик, глав ни ју нак, но ве
ли стич ки ро ман, ро ман ли ка, ро ман хро ни ка, ком пле мен тар ни 
ли ко ви, срод ност, ути цај, мит, иро ни ја, лик умјет ни ка.

И по е тич ка ис тра жи ва ња зна ју би ти аван ту ра и од ве сти ис тра
жи ва ча у нео че ки ва ном смје ру, па и до ве сти га до не пла ни ра ног 
и нео че ки ва ног ма ло га от кри ћа. На ша пр во бит на на мје ра је би ла да 
се по за ба ви мо Ан дри ће вом по е ти ком ли ко ва, од но сно про бле мом 
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глав ног ју на ка у ње го вим ро ма ни ма. Ре зул та те до ко јих смо до шли 
у до са да шњем ис тра жи ва њу из ло жи ће мо као си стем са же тих за
кљу ча ка. Зву чи ау то и ро нич но, али глав ни на лаз ово га ис тра жи
ва ња на шао се на са мој иви ци, или чак из ван овог ис тра жи вач ког 
по ља: то је да се у под тек сту пр ве при по ви је те ке Алек сан дра Ти шме 
„Иби ки на ку ћа”, за ко ју је сам пи сац ре као да је на пи са на пре ма 
ту ђем мо де лу, на ла зи ро ман Иве Ан дри ћа На Дри ни ћу при ја, од
но сно си жеј на ли ни ја о Ло ти ки и ње ном хо те лу.

Са ста но ви шта на шег ис тра жи ва ња, Ан дри ће ви ро ма ни се 
по ка зу ју ве о ма раз ли чи ти, чак и они, или баш нај ви ше они ко ји 
су озна ча ва ни за јед нич ком ти по ло шком од ред ни цом хро ни ке: На 
Дри ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка и Омер-па ша Ла тас. По зи ци ја 
и функ ци ја глав ног ју на ка у овим ро ма ни ма ве о ма је раз ли чи та. 
На су прот ти по ло шкој раз ли чи то сти и ра зно вр сно сти Ан дри ће вих 
ро ма на, уоч љи ва је пи шче ва скло ност пре ма од ре ђе ним ти по ви ма 
ју на ка, па и ар хе ти по ви ма, што је у ве зи и са пи шче вим од но сом 
пре ма по је ди ним те ма ма и њи хо вим по на вља њем. Та ко се, ре ци мо, 
у ве зи са по на вља њем те ме за тво ра или ти ра ни на ја вља ар хе тип 
ђа во ла, а у ве зи са те ма ти за ци јом умјет но сти и лик умјет ни ка – 
пи сца, сли ка ра, ар хи тек те. По је ди ни ли ко ви или не ке њи хо ве осо
би не ва ри ра ју се из ро ма на у ро ман.

1.0. Још јед ном се по твр ди ло ко ли ко је дра го цје на ре кон струк
ци ја ро ма на На сун ча ној стра ни што ју је из вр ши ла др Жа не та 
Ђу кић Пе ри шић.

1.1. На пу стив ши ово гра ди ли ште и пре тво рив ши га, мо жда, 
у зга ри ште, Иво Ан дрић је де фи ни тив но од у стао од об ја вљи ва ња, 
за сво га жи во та ба рем, све га што би би ло на гла ше но су бјек тив но 
и мо гло се пре по зна ти као ње го во лич но ис ку ство.

1.2. По сли је Ex Pon ta, овај на пу ште ни про је кат, па и при по ви
јет ке ко је су иза ње га пре те кле, по твр ђу је ко ли ко је сна жно, трај
но и дра ма тич но Ан дри ће во там нич ко ис ку ство и да ће оно, ка да 
се ус по ста ви ства ра лач ка дис тан ца и ка да се објек ти ви зу је као 
ту ђе, нај моћ ни је про го во ри ти у Ан дри ће вом ро ма ну, ре мекдје лу 
Про кле та авли ја.

1.3. Ан дрић је у овом про јек ту мо де ло вао То му Га лу са као глав
ног ју на ка на пу ште ног ро ма на. Вра ти ће му се, и не што ће га из ми
је ни ти, у ро ма ну На Дри ни ћу при ја.

1.4. У То ми Га лу су Ан дрић је већ дао осје тљи вог ју на ка дво
стру ког по ри је кла – ми је ша не кр ви – ка кав ће би ти Ћа мил, вје ро
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ват но глав ни ју нак Про кле те авли је, или Ма рио Ко ло ња, је дан од 
нај у пе ча тљи ви јих тра гич них ју на ка Трав нич ке хро ни ке.

1.5. Ан дрић је у овом про јек ту мо де ло вао и свје тло сни лик 
Је ле не, а Ан дри ће ва Је ле на је је дан од нај по ет ски јих и нај свје тло
но сни јих жен ских ли ко ва срп ске књи жев но сти.

1.6. Свје тлост, сун це, сун ча на стра на не сум њи во су у вр ху 
ври јед но сти ово га пи сца, ба рем исто то ли ко об да ре ног и до ка за ног 
у об ли ко ва њу та ме, мра ка и до њег сви је та. Та свје тлост ће би ти 
ин спи ра тив на за Вла ди ми ра Пи шта ла и ње го ву књи гу Сун це овог 
да на – Пи смо Ан дри ћу.

1.7. Кон траст ни пар њак Га лу су, са ко јим се овај вје сник свје
тло сти рвa и но си у ће ли ји број 38, је сте Франц По стру жник, би ће 
до њег сви је та. То не ви дљи во рва ње Га лу са с По стру жни ком мо жда 
на го вје шта ва рва ње Бог да на Зи мо њи ћа с Омерпа шом Ла та сом. 
Ре флек си По стру жни ко вог ли ка су да ле ко се жни у Ан дри ће вој 
про зи, на ро чи то у Про кле тој авли ји и Омер-па ши Ла та су.

1.8. По стру жник по ка зу је не ра зум ну „ра ци о нал ност” и прак
тич ност: во ди пре ци зан план и „књи го вод ство” у ко јем је све пред
ви ђе но осим ира ци о нал ног – лу ди ло, љу бав, емо ци је уоп ште, са мо
у би ство. А то ће сру ши ти и ње гов си стем, и си стем ње го вог идо ла 
Бах ма на. Не пред ви ђе но, ира ци о нал но, лу ди ло и са мо у би ство опи
ру се пла но ви ма и ра чу но вод ству.

1.9. Ан дрић ће у ци је лом свом ства ра ла штву при ка зи ва ти про
ра чу на ти и ра чун џиј ски од нос пре ма жи во ту, не са мо као по гре шан 
већ и као по гу бан. Ње го ви ју на ци, ко ји узму жи вот као ди зги не у 
ру ке и др же се бе на узди ли ша ва ју ћи се емо ци ја и жи вот не пу но ће, 
за вр ша ва ју не слав но или из гле да ју гро теск но. Та кви су Ло ти ка и 
до не кле Па вле Ран ко вић у ро ма ну На Дри ни ћу при ја, од но сно Рај ка 
Ра да ко вић и Ра фа Кон фор те из ро ма на Го спо ђи ца. Па то ло шки 
твр ди ца је и сми је шни и гро теск ни Идрисефен ди ја из ро ма на 
Омер-па ша Ла тас, а сам Ми ћа Ла тас је био од ли чан у ра чу на њу. 
Сви од ре да су се не гдје пре ра чу на ли. Сло же ност жи во та се, у Ан
дри ће вој ви зи ји сви је та и чо вје ка, ни ка да не мо же, чак ни не сми је, 
све сти на ра чун и књи го вод ство, јер та да од чо вје ка по ста је мон
струм, упр кос при вид ном и крат ко трај ном бље ску и успје ху.

2.0. Го во ре ћи о Про кле тој авли ји и спо ми њу ћи Ан дри ће ва 
дје ла ко ја су јој прет хо ди ла, из вр сни по зна ва лац Ан дри ћа Ра до ван 
Вуч ко вић о ње го вим ли ко ви ма ве ли:
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Не ма сто га сум ње да су и лир ски ју нак Еx Pon ta и Не ми ри и 
То ма Га лус из ро ма на На сун ча ној стра ни и Ћа мил из Про кле те 
авли је је дан те исти лик про ве ден кроз не ко ли ка де ла – да би се 
ко нач но при по ве дач ки об ли ко ва ла лич на са зна ња из там ни це.

Има сум ње, и те ка ко има сум ње, и са на шег ста но ви шта су 
сви ови ли ко ви раз ли чи ти, чак и Га лус из ро ма на На сун ча ној 
стра ни и из ро ма на На Дри ни ћу при ја. Тач но је да иза њих сто ји 
исто лич но пи шче во жи вот но там нич ко ис ку ство и да ме ђу ли ко
ви ма по сто ји бли скост и срод ност; тач но је да се ва ри ра ју не ка 
свој ства ју на ка, али ли ко ви су и ра зни, и раз ли чи ти, и раз ли чи то 
мо де ло ва ни и кон тек сту а ли зо ва ни. Не ма сум ње, ни је дан ни је исти, 
ни ти те о риј ски мо же би ти исти.

2.1. Пр ви рад ни на слов Про кле те авли је био је Џем, што зна чи 
да је то пр во бит но био за ми шљен ро ман о Џемсул та ну, од но сно 
о вјеч ној мит ској при чи о два за ва ђе на бра та, о Џе му и Ба ја зи ту. 
Џем је, да кле, пр во бит но био за ми шљен као је ди ни глав ни ју нак 
ро ма на, а ро ман као ро ман ли ка. По том је Џе му у на слов до да та 
и Про кле та авли ја, па је дру ги рад ни на слов ро ма на био Џем и 
Про кле та авли ја, да би ко нач но Џе мо во име иш че зло из на сло ва 
и оста ла Про кле та авли ја.

2.2. У ра ди кал ном про це су са жи ма ња, рад на вер зи ја од око 
250 стра на све де на је на ко нач них де ве де се так стра на тек ста. Мит 
о за ва ђе ној бра ћи ни је из гу био на зна че њу, али је кључ ну и сре ди
шњу по зи ци ју у ро ма ну до био Ћа мил, осје тљи ви „мје ша нац”, син 
Тур чи на и Гр ки ње, чи је па жљи во иза бра но име зна чи Са вр ше ни; 
исто ри чар ко ји се ужи вио у Џемсул та на чи ју суд би ну ис тра жу је 
по став ши ње гов двој ник; та ко и то ли ко се ужи вио да се у нај дра
ма тич ни јем тре нут ку ро ма на с њим по ис то вје тио, из ри чу ћи мит ску 
фор му лу пре по зна ва ња: Ја сам то. Са вр ше ни је та ко за ко ра чио у 
лу ди ло и смрт. Те жи ште при че је пре не се но са Џе ма на Ћа ми ла, 
а њи хо ва двој нич ка по зи ци ја чи ни да је то при ча о истом, ба рем 
по вре ме но.

2.3. Па ра док сал но, ро ман о исто ри ча ру и исто риј ском су ко бу 
бра ће око пре сто ла ре ду ко вао је исто ри ју на нај ма њу мје ру и по стао 
па ра бо ла о при чи, при ча њу и ужи вља ва њу. На зна ча ју до би ја и лик 
фраПе тра, чи ја смрт по ста је оквир и пр стен при че, и епи зод ни, 
ком пле мен тар ни ли ко ви, па кон траст ни пар ћу та ли це и при ча ли
це, Ха и ма и За и ма, за го нет ни мла дић крај про зо ра, а на ро чи то Ла
тифаг а, Ка ра ђоз, ју нак и ре ди тељ по зо ри шта сјен ки, управ ник 
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за тво ра, глу мац и чо вјек па кла. Ан дри ће ви ро ма ни, на ро чи то по
је ди ни ју на ци, гра де сли ку по зо ри шта. Ни је ли по ри је клом из тог 
по зо ри шта сјен ки ве ли ки играч са сто ма ски, ко ме и очи игра ју 
без ма ло као у Ка ра ђо за – Омерпа ша Ла тас, Ка ра ђо зов књи жев ни 
срод ник? Не про ми че ли кроз Про кле ту авли ју и де мон ска сјен ка 
По стру жни ко вог ли ка? Ни је ли у Ћа ми лу вас кр сао То ма Га лус? 
Не сум њи ва је ти по ло шка срод ност, чак и бли скост из ме ђу на пу
ште ног ро ма на На сун ча ној стра ни и Про кле те авли је, али је не
сум њи ва и њи хо ва уда ље ност, од но сно дру га чи ја при по ви јед на 
стра те ги ја.

2.4. Ком по зи циј ски гле да но, фраПе тар има мо жда нај зна чај
ни ју функ ци ју у Про кле тој авли ји: он је мај стор при ча ња и чу вар 
при че; он до но си при чу из ца ри град ског за тво ра о Ћа ми лу и Џе му. 
Чак и ње го ва смрт, и ње гов гроб, чи не оквир при че. При ча за пра во 
из ви ре из ње го ве смр ти, са ње го во га гро ба, као до каз бе смрт но сти, 
вјеч но сти и уни вер зал но сти ње са ме, при че; као вид по бје де над 
смр ћу са мом. По зна ча ју за при чу и ње но зна че ње кључ ни ју нак 
је Ћа мил, од но сно двој нич ки пар Ћа мил –Џем.

2.5. У Про кле тој авли ји Иво Ан дрић је оства рио наj са вр ше
ни ји си стем ком пле мен тар них ли ко ва на раз ли чи тим вре мен ским 
и про стор ним рав ни ма, објек ти ви зу ју ћи лич но исто риј ско и там
нич ко ис ку ство, уда љив ши се у при чи о исто ри ји и исто ри ча ру 
нај да ље од исто ри је и оства рив ши иде ал да све чи ње ни це у умјет
нич кој про зи леб де. Не гдје та ко као у Про кле тој авли ји.

2.6 У га ле ри ји умјет ни ка као књи жев них ју на ка, по на шем 
осје ћа њу, ви со ко мје сто за у зи ма ју ме ђу Ан дри ће вим ли ко ви ма 
умјет ни ци ма фраПе тар и Ћа мил, мај сто ри при че и до са вр шен ства 
до ве де ног ужи вља ва ња. А то са вр шен ство је у бли зи ни лу ди ла и 
смр ти. И њи хо ва име на су мит ска: Пе тар је ка мен – чвр сти, по сто
ја ни, из др жљи ви, ћу тљи ви, чу вар ду ше; Ћа мил је Са вр ше ни.

3.0. По сли је ро ма на о там ни ци и згу сну тог по гле да на њи хо
ве ју на ке, вра ти ће мо се та ко зва ним Ан дри ће вим „ро ма ни махро
ни ка ма”. Са ста но ви шта на шег ис тра жи ва ња, ро ман На Дри ни 
ћу при ја по ка зу је се као из ра зи то мо де ран, сло жен, па и је дин ствен 
ро ман не са мо у срп ској књи жев но сти.

3.1 Те шко је ре ћи да ли ро ман На Дри ни ћу при ја има сво га 
глав ног ју на ка, и ако га има – ко ји је. Ма ко ли ко био не за до во ља
ва ју ћи, од го вор да је то мост ни је са свим бе сми слен. Мост има у 
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овом ро ма ну из ра зи то на гла ше ну ком по зи циј ску функ ци ју ка кву 
обич но има лик у ро ма ни ма ли ка; он је ком по зи циј ска кич ма ро
ма на а има до ми нант ну ин те гра тив ну, по ве зу ју ћу функ ци ју. Али 
мост ипак ни је лик ни уз по моћ пер со ни фи ка ци је.

3.2 Ври је ме о ко јем се при по ви је да у ро ма ну На Дри ни ћу при ја 
про те же се на че ти ри ви је ка и тра је пре ко три ста го ди на. Про стор 
је до ми нант но Ви ше град, од но сно ам фи те а тар ко ји ту обра зу је 
Дри на сво јим то ком и мост као по зор ни ца исто ри је и ле ген де. Ро
ман се, да кле, од и гра ва у сво је вр сном ам фи те а тру и на по зо р ни ци 
– мо сту – у 24 гла ве, као Хо ме ров еп, од пр ве иде је о пре мо шће њу 
Дри не до пр во га ру ше ња мо ста. Ти ме је и бро јем гла ва, и по чет ком 
и кра јем, опи са на кру жни ца, од но сно скло пљен Ан дри ћев пр стен, 
ње го во оми ље но ком по зи циј ско на че ло. Та ква кон цеп ци ја вре ме на 
те шко да до пу шта јед ног глав ног ју на ка ко ји би про ла зио од по чет
ка до кра ја ро ма на. Ју нак би мо рао жи вје ти пре ко три ста го ди на.

3.3. Ро ман На Дри ни ћу при ја има, услов но ре че но, но ве ли стич
ку струк ту ру. Ње го ве гла ве су сво је вр сни за о кру же ни при по ви је дач
ки бло ко ви. Ти бло ко ви има ју сво је ју на ке, па се он да мо же го во
ри ти о га ле ри ји глав них, од но сно рав но прав них ју на ка. То је са мо 
дје ли мич но тач но, а дје ли мич не исти не су про бле ма тич не. Ре ци мо, 
Ло ти ки на си жеј на ли ни ја ис пу ња ва XIV и XX гла ву, а про вла чи 
се и кроз XIX и XXI II. То не по твр ђу је но ве ли стич ки прин цип 
ком по но ва ња; не ба рем као до сље дан. При је ће би ти да је сва ка 
гла ва ис при ча на са но вом ни јан сом у сти лу и то ку при по ви је да ња, 
а то Ра до ва на Вуч ко ви ћа с раз ло гом под сје ћа на Џој са.

3.4. При од ре ђи ва њу глав ног ју на ка у ро ма ну На Дри ни ћу при-
ја ва ља има ти на уму и овај на лаз Ра до ва на Вуч ко ви ћа: у Ан дри
ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја, као и у Пру сто вом Тра га њу за иш-
че злим вре ме ном, ми сао о ље по ти и умјет нич ком дје лу угра ђе на 
је у при чу и нео дво ји ва од ње. Умјет нич ко дје ло се ра ђа из бо ла 
и цр не пру ге у гру ди ма. За нас је Вуч ко вић убје дљив ка да ову при
вид ну Ан дри ће ву хро ни ку, а за пра во при чу о умјет нич ком дје лу, 
вре ме ну и исто ри ји, по сма тра и ту ма чи у кон тек сту мо дер не 
европ ске кла си ке: Пру ста, Ма на и Џој са. У том кон тек сту ту ма чен 
– а та ко га тре ба ту ма чи ти – Ан дри ћев ро ман је је дан од нај о ри ги
нал ни јих ро ма на мо дер не европ ске кла си ке. То је ро ман у ко јем мит 
игра уло гу као у ро ма ни ма То ма са Ма на.

3.5. На ма драг упо ко је ни сло ве нач ки фи ло соф Ду шан Пир је
вец, од ли чан ту мач књи жев но сти, ре као је, до ста дав но, да му ни је 
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по знат мо дер ни ро ман у ко јем пи сац већ на по чет ку, у че твр тој гла
ви, уби ја свог глав ног ју на ка, па он да без ње га, с ла ко ћом, пу них 
20 гла ва, во ди при чу. Та иде ја има у на ма сво га по што ва о ца. За ми
слив је ро ман и без глав ног ју на ка, и са ви ше њих, али ако ро ман 
На Дри ни ћу при ја има глав ног ју на ка, он да је то Мех медпа ша 
Со ко ло вић. Мост је ме то ни ми ја Мех медпа ше и мо стом ве ли ки 
ве зир пре тра ја ва и по бје ђу је ври је ме.

3.6. Он се већ као дје чак у се пе ту, ко га од во де ја ни ча ри у Стам
бол и за у ви јек одва ја ју од ро ди те ља и за ви ча ја, су о чио с моћ ном 
ри је ком и са јед но о ким, јед но у хим и јед но но гим гро теск ним ске
ле џи јом Ја ма ком, ко ји пре во зи дје ча ка у дру ги сви јет. Ске ле џи ја је 
до ча ран као чу до ви ште с оно га сви је та. Он уи сти ну пре во зи дје
цу пре ко ри је ке за бо ра ва: дје ча ци тре ба да за бо ра ве за ви чај, вје ру, 
иден ти тет, ро ди те ље и да по ста ну ја ни ча ри. У дје ча ку се већ ту, 
на оба ли, пр ви пут ја вља цр на пру га у гру ди ма, ко ју та ко ђе тре ба 
пре мо сти ти.

3.7. Иде ја о мо сту се ро ди ла у гла ви ве ли ко га ве зи ра у го ди
на ма зре ло сти, под цр ним сје чи вом и би чем уну тар ње цр не пру ге, 
„пред ње го вим уну тар њим по гле дом скло пље них очи ју”, и он је 
из дао на ре ђе ње и дао но вац да се ње го ва за ду жби на по диг не. Ве
зир и ње гов не и мар су умјет ни ци, а мост умјет нич ко дје ло, ље
по та ко ја се опи ре про ти ца њу во де и вре ме на, и свим про мје на ма, 
кроз вје ко ве.

3.8. У ча су смр ти ве ли ки ве зир је упа дљи во ли чио на сво је 
ро ђа ке из Со ко ло ви ћа. Он је смр ћу пре мо стио сво ју цр ну пру гу. 
Оста ла је ње го ва за ду жби на ко јом је Мех медпа ша жи вио кроз вје
ко ве у при чи, ле ген ди, али и у жи вим раз го во ри ма мла дих љу ди на 
мо сту при са мом кра ју ро ма на. Дух Мех медпа ше леб ди над ћу при
јом и над ро ма ном кроз вје ко ве, и у нео дво ји вој су ме то ни миј ској 
ве зи мост и ве зир.

3.9. Да ут хо џа Му те ве лић ће ре ћи да ве ли ки љу ди уми ру два пут 
– кад оду с ово га сви је та и ка да про пад не њи хо ва за ду жби на. Ру ше
ње ка ме ног ха на и ми ни ра ње мо ста дру га је смрт Мех мед па ши на.

3.10. Му те ве ли ћи у пре зи ме ну но се функ ци ју и тра ди ци ју. Њи
хо во пре зи ме зна чи – чу вар за ду жби не. Они су нај при сни је по ве
за ни са Мех мед па шом, мо стом и ка ме ним ха ном. Мех мед па ша жи
ви и кроз Али хо џу Му те ве ли ћа, ко ји га се сје ћа у по сљед њим тре
ну ци ма жи во та, ка да раз ми шља о до брим љу ди ма и гра ди те љи ма. 
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У Али хо џи ним гру ди ма ће се по но во ја ви ти она иста ве зи ро ва 
цр на пру га с пу ца њем мо ста, а не ста ће с Али хо џи ном смр ћу, од
но сно с кра јем ро ма на. Ве ли ки ве зир је дру ги пут умро за јед но с 
Али хо џом Му те ве ли ћем и ње го вом, од но сно сво јом, цр ном пру гом. 
Лајт мо тив цр не пру ге по ста је кључ ни сим бол у ро ма ну.

3.11. Нај зад, ве зи ров мост је спа јао Ис ток и За пад Цар ства док 
је Ис ток био ту, док је Цар ство би ло ту. А ка да је 1913. го ди не Ис ток 
од ба чен на ис точ не гра ни це Бу гар ске и Грч ке – ка да су се гра ни це 
по мје ри ле бр зи ном ка ква се ни у сно ви ма не ја вља – мост је спа јао 
са мо ли је ву и де сну оба лу и два де стак се ла с оби ју стра на. Мост 
је по чет ком XX ви је ка из гу био сво ју исто риј ску и мит ску функ
ци ју. За то је ро ман мо гао би ти за вр шен ње го вим ми ни ра њем.

3.12. Те за о Мех медпа ши као глав ном ју на ку ро ма на На Дри ни 
ћу при ја мо же се са свим успје шно и убје дљи во оспо ра ва ти са ста
но ви шта раз во ја ли ка, ње го ве ка рак те ри за ци је и ин ди ви ду а ли за
ци је и ње го вог не по сред ног ан га жо ва ња у си жеу. Мех медпа шу 
су ви ше ма ло ви ди мо. Али са ста но ви шта те ма ти за ци је умјет но сти 
и умјет нич ког дје ла, лајт мо ти ва и сим бо ла, при су ства ми та и не
рас ки ди ве ве зе ве зи ра са мо стом, а пре ко за ду жби на и лајт мо ти
ва и сим бо ла цр не пру ге – са Му те ве ли ћи ма, Мех медпа ша је сте 
глав ни ју нак. Цр на пру га спа ја по че так и крај ро ма на, по ја ча ва ју ћи 
пр стен око ње га и на гла ша ва ју ћи пр сте на сту ком по зи ци ју.

3.а.0. Са да је при ли ка да по ка же мо ве зу из ме ђу Ти шми не Иби
ке и Ан дри ће ве Ло ти ке; ве зу за ко ју смо увје ре ни да је кон такт на 
и ге нет ска.

3.а.1. Алек сан дар Ти шма је за по чео свој књи жев ни рад при по
ви јет ком „Иби ки на ку ћа”; бо ље ре ћи но ве лом од ше зде се так стра
на. У њој је пре по зна тљив доц ни ји Ти шма. Иби ки на ку ћа је јав на 
ку ћа. Ту је цио је дан Ти шмин те мат ски ком плекс: про сти ту ци ја, 
про да ја љу ба ви и ти је ла, на го ни, тје ле сност, упо тре ба чо вје ка, а 
с тим у ве зи успон Иби ке и ње ног пред у зе ћа од не ка да шње рад
ни це у слич ној ку ћи, ко је се од ре кла по ро ди ца, до вла сни це јав не 
ку ће, га зда ри це и го спо да ри це. Њен успон по чи ње у ври је ме Пр вог 
свјет ског ра та и пред у зе ће на пре ду је све до осло бо ђе ња по сли је 
Дру гог свјет ског ра та, ка да до ла зи до про па сти и Иби ке и ње ног 
пред у зе ћа. Оте жа ла, при ти сну та са лом и до ве де на на иви цу лу ди
ла, Иби ка ис пи ја отров, уми ре у му ка ма и пре тва ра се у гро теск ну 
ле ши ну. Но ве ла је би ла ли је по при мље на, пи сац по др жан, иа ко 
ни јав не ку ће ни про сти ту ци ја ни је су та да би ле по жељ на те ма.
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3.а.2. Пи сац је био не за до во љан. Ни је знао ку да ни ка ко да ље. 
Но ве лу ни је осје ћао као са свим сво ју, већ као пре у зет ту ђи мо дел: 
у сре ди шту је је дан обје кат чи ја се суд би на пра ти кроз ври је ме у 
јед ном жи вом и по вре ме но дра ма тич ном вре мен ском од сјеч ку ко ји 
у се бе укљу чу је оба свјет ска ра та.

3.а.3. Ра де ћи на про бле му глав ног ју на ка у Ан дри ће вим ро ма
ни ма, по за ба ви ли смо се и Ло ти ком. Ло ти ки и „ње ном” хо те лу Ан
дрић је у цје ло сти по све тио дви је гла ве сво га ро ма на – XIV и XX, 
а дје ли мич но XIX и XXI II. Ло ти кин си же, да кле, ни је дат кон ти
ну и ра но, већ су из ме ђу XIV и XIX гла ве за по че те или ис при ча не 
дру ге си жеј не ли ни је. Из ме ђу тих дви ју гла ва про те клo је пре ко 
два де сет го ди на, ко ли ко је Ло ти ка упра вља ла хо те лом, а без ма ло 
три де сет от кад је до шла у Бо сну. У сте за њу и згу шња ва њу при че 
Ан дрић је Ло ти ку и њен хо тел до ча рао на по чет ку, од но сно у пу
ном успо ну, и на кра ју, у ча су за тва ра ња хо те ла и Ло ти ки ног па да. 
За не што ви ше од дви је де це ни је про шао је и про пао Ло ти кин жи
вот у по гре шном књи го вод ству. Ан дри ће ва не кад окрет на и све
моћ на ју на ки ња за вр ша ва као из гу бље на, вре ме шна, ру жна же на 
ко ја бес по моћ но па да у лу ди ло. 

3.а.4. То је, да кле, тај ту ђи мо дел, то пра ће ње објек та кроз ври
је ме и пад же не из успо на у лу ди ло иза зва но кра хом.

3.а.5. Ан дри ће ва Ло ти ка не про да је у свом хо те лу жен ско ти
је ло и бри жно се чу ва сва ко га скан да ла. То не зна чи да је Ан дрић 
за тво рио очи пред те мом про сти ту ци је и јав не ку ће. И за ту те му 
је Ти шма мо гао на ћи охра бре ње у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни 
ћу при ја. У XX гла ви ро ма на са зна је мо да је „онај др ски и бе стид
ни про стак Тер дик” – та ко га до жи вља ва Ло ти ка – отво рио сво ју 
„ку ћу” под то по ла ма, пру жа ју ћи го сти ма за но вац оно што ни кад 
ни за ка кве па ре ни је су до би ја ли од Ло ти ке. Ло ти ка је чак пла ти ла 
гло бу што је не ло јал ног кон ку рен та на зва ла „ку пле ром”.

Ти шми на Иби ка ће се ба ви ти упра во тим по слом, али је он 
не ће спа си ти жи вот ног кра ха: ка да је по сли је Дру гог свјет ског ра та 
до шло осло бо ђе ње, ни је ви ше би ло жи вот ног про сто ра за Иби ки ну 
ку ћу ни ти за са му Иби ку. Да кле, Ло ти ки на си жеј на ли ни ја и мо тив 
Тер ди ко ве ку ће дје ло ва ли су из ра зи то под сти цај но на Алек сан дра 
Ти шму и на ње го ву но ве лу „Иби ки на ку ћа”, ко ја је би ла ње гов 
про зни пр вје нац. Иа ко пре ма ту ђем мо де лу, Ти шма је ис при чао 
сво ју ве о ма увјер љи ву но ве лу ко ја је са свим у са гла сно сти с Ти шми
ним при по ви јед ним сви је том.
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3.а.6. Дру га Ти шми на срод ност мо жда ни је ге нет ска ни кон
такт на, али је сте бли скост са Ан дри ћем. То је сце на му че ња Ми
ло ша Осто ји на у но ве ли „Шко ла без бо жни штва”. За пи са ли смо, 
и оста је мо при то ме, да су три нај бо ље сце не му че ња у срп ској 
књи жев но сти Ан дри ће ва сли ка Ра ди са вље вог на би ја ња на ко лац, 
Ти шми но до ча ра ва ње му че ња и уби ства Ми ло ша Осто ји на и сли ка 
му че ња и уби ства у ро ма ну Зло тво ри Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа.

4.0. Трав нич ка хро ни ка – је ди ни Ан дри ћев ро ман ко ји је ри јеч 
хро ни ка за др жао у на сло ву – са свим је дру га чи је кон ци пи ран од 
ро ма на На Дри ни ћу при ја. Ври је ме о ко јем се при по ви је да не у по
ре ди во је кра ће (1806–1814) – дра ма тич но ври је ме На по ле о но вих 
ра то ва, ње го во га успо на и сло ма – а про стор је на гла ше но сим бо
ли зо ван: Трав ник је ти је сан град, „те сна и ду бо ка ра сли на ко ју су 
на ра шта ји с вре ме ном из гра ди ли и об ра ди ли, је дан утвр ђен про лаз 
у ком су се љу ди за др жа ли да жи ве стал но, при ла го ђа ва ју ћи кроз 
сто ље ћа се бе ње му и ње га се би. С обе стра не ру ше се бр да стр мо 
и са ста ју под оштрим углом у до ли ни у ко јој је два да има ме ста за 
тан ку ре ку и друм по ред ње. Та ко све ли чи на на по ла рас кло пље
ну књи гу на чи јим су стра ни ца ма, с јед не и дру ге стра не, као 
на сли ка ни, ба ште, со ка ци, ку ће, њи ве, гро бља и џа ми ја.” На ра
шта ји су се том нео бич ном, ти је сном, стр мом про сто ру при ла го
ђа ва ли и пре тво ри ли про лаз у град. Про лаз је је ди на ри јеч ко ју је 
пи сац под ву као: стран ци ће те шко то ве зир ско пре сто но мје сто 
при хва ти ти као град, већ ће за њих оно оста ти про лаз. Они ће – јед
на ко ве зи ри као и кон зу ли – кроз то мје сто са мо про ла зи ти, што 
са си гур но шћу пред ви ђа Хам дибег  Те ске ре џић. У зна ку то га про-
ла за су жи во ти кон зу ла и ве зи ра, и та за јед нич ка суд би на стра на ца 
ће их по вре ме но при бли жа ва ти и до во ди ти до крат ког и по вре ме
ног ра зу ми је ва ња.

4.0.1. Ро ман при по ви је да о су сре ту, су да ру и су ко бу раз ли чи
тих свје то ва и исто риј ских фак то ра на ма лом и уском про сто ру 
ти је сне бо сан ске ка са бе, ио на ко пре пу не уну тар њих су прот но сти 
и на пе то сти. Трав ник је ве зир ско мје сто – тур ски ад ми ни стра тив ни 
цен тар Бо сне – у ко је до ла зе цар ски ве зи ри, фран цу ски и ау стриј
ски кон зули са сво јом прат њом, а сви су у Трав ни ку стран ци и 
ту ђи ни. До ма ће ста нов ни штво је раз ди је ље но вје ром на че ти ри не
јед на ка ди је ла: на до ма ће исла ми зо ва но ста нов ни штво – „Тур ке” 
– ко је и ве зи ри, па чак и до ма ћи ће ха ја Су леј манпа ша Ско пљак, 
по грд но зо ву „по ту ри ца ма”; пра во слав це, ри мо ка то ли ке и Је вре је 
(ко ји у ро ма ну има ју ли је по мје сто). Сва ки од ових свје то ва има 



649

сво је „глав не ју на ке”, чи ји су од но си ме ђу соб но ис пре си је ца ни и 
ис пре пле те ни. Сва ки од њих има сво ју, ма ње или ви ше раз ви је ну, 
си жеј ну ли ни ју.

4.0.2. Трав нич ка хро ни ка је ро ман пр сте на сте струк ту ре, а 
основ ни ком по зи циј ски пр стен чи не „Про лог” и „Епи лог”, оба гра
фич ки ис так ну та дру га чи јим ти пом сло ва у од но су на „основ ни” 
текст ро ма на, чи ме је и до дат но, гра фич ки, ис так нут њи хов зна чај. 
Са др жи на и „Про ло га” и „Епи ло га” све де на је на раз го вор трав нич
ких бе го ва на мит ском мје сту у мит ски оби ље же ном вре ме ну. Мје
сто је Лу тви на ка хва ко ја по сто ји от кад свет пам ти, смје ште на 
на кра ју трав нич ке чар ши је, ис под хла до ви тог и хуч ног из во ра 
Шу ме ћа, а пр ви вла сник ка фа не при па да мит ском вре ме ну – вјеч но 
тра је ње го во име и ка хва, иа ко га се ни ко не мо же сје ти ти, јер је 
од пам ти ви је ка; то име се пам ти и из го ва ра та мо где су за бо ра вље-
на име на то ли ких сул та на, ве зи ра и бе го ва. У ба шти ка фа ни це, 
из дво је не из гра да и вре ме на, на ла зи се хла до ви то и уз ви ше но ме-
сто зва но Со фа, где ра сте ста ра ли па, око ко је су из ме ђу сте ња 
и бу се ња уко пље не клу пе, из ли за не и ис кри вље не го ди на ма и ду гом 
упо тре бом и пот пу но сра сле и по ста ле јед но са др ве том, зе мљом 
и ка ме ном око њих. Ту сје де иза бра ни бе го ви по сли је под не, око 
ићин ди је, што раз го во ру да је на зна ча ју.

4.0.3. Ме ђу бе го ви ма кључ но мје сто има нај у глед ни ји ме ђу 
њи ма, Хам ди-бег  Те ске ре џић, кру пан ста рац спо рих по кре та, али 
још увек сна жног те ла џи нов ских раз ме ра, огром ног жи вот ног и 
рат нич ког ис ку ства, мно го број ног по том ства, чи ја је ри јеч спо ра 
али ја сна. Ње му је да та по вла шће на по зи ци ја да по след њег пет ка 
у ок то бру 1806. го ди не оци је ни и на ја ви до ла зак фран цу ског кон
зу ла, а по сљед њег пет ка у ма ју мје се цу 1814. и при пре му ње го вог 
од ла ска из Трав ни ка. По сли је не што ви ше од се дам го ди на, он је 
пре ста рео и гро нуо, сле гао се у се бе као тро шна гра ђе ви на, али 
је мен тал но јак да ка же за вр шну ри јеч у ро ма ну.

4.0.4. Глав ни ар гу ме нат Хам дибе га, ко јим до ка зу је да кон зул
ска вре ме на не ће тра ја ти вје чи то – ко ји он из ри че у „Про ло гу”, пред 
до ла зак кон зу ла – је сте да се ту зна ко је ту свој на сво ме, а ко је 
до шао на ту ђе:

...Ми смо ов дје на сво ме, а сва ки дру ги ко ји до ђе на ту ђем је 
и не ма му ду га стан ка. Вој ске су ов дје па да ле, па се ни су мо гле пу но 
за др жа ти. Мно ги је ов дје до шао да оста не, али ми смо сва ком до 
са да у ле ђа по гле да ли, па ће мо и њи ма, ако баш до ђу.
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4.0.5. Хам дибег  по се же за на род ном му дро шћу и из го ва ра 
по сло ви цу: „Ни чи ја ни је до зо ре го ре ла, па не ће ни то га... то га...” 
У том му ца њу му дрог бе га мо жда се скри ва дво стру ка иро ни ја 
пре ма На по ле о ну, али и сва ком осва ја чу – иро ни ја Те ске ре џи ће ва 
и пи шче ва. Име Бу на пар та не ће на Хам дибе гов је зик, што је апри
ла 1942. го ди не, ка да је ро ман за вр шен, мо ра ло зна чи ти не што и 
као на го вје штај кра ја дру го га, та да ак ту ел ног осва ја ча сви је та – Адол
фа Хи тле ра. Овај ро ман је умјет нич ка од бра на од осва ја ча, оку па
ци је и роп ства. Трав нич ка хро ни ка има већ у пр сте ну и то, але го
риј ско зна че ње.

4.0.6. „Епи лог” је пот вр да Хам дибе го ве му дро сти. Оро ну ли 
ста рац под сје ћа на ста ње при је се дам го ди на и на већ сру ше ног 
Бу на пар ту: „Сви јет му ти је сан; ње го вој си ли не ма мје ра ни ка ра
ра”, а ево ће кон зу ли на пу сти ти Трав ник, па ће оста ти сје ћа ње на 
њих са мо у по ни жа ва ју ћој дјеч јој игри: „Дје ца ће се на ја ли ји игра
ти кон зу ла и ка ва за, ја шу ћи на др ве ним прит ка ма, па ће се и они 
за бо ра ви ти ко да ни кад ни су ни би ли...”, оста ће на кра ју по бјед нич
ка ти ши на у ко јој сви бе го ви – за раз ли ку од стра на ца – пу ше ћи 
ужи ва ју.

4.0.7. Хам дибег  Те ске ре џић је она по вла шће на, „глав на” сви
јест ко јој је да то да ро ман ком по зи циј ски уо бру чи у пр стен и ко ја 
на ја вљу је до ла зак и сво ди би ланс кон зул ских вре ме на. То не зна
чи да је Хам дибег  глав ни ју нак ро ма на, али без те „глав не” сви
је сти и ње не ком по зи циј ске и зна чењ ске функ ци је ро ман би био 
знат но си ро ма шни ји – изгу био би од сво је уни вер зал но сти и од 
сво га од но са пре ма ми ту.

4.1.0. Књи жев ни ју на ци и њи хо ве функ ци је и од но си усло вље
ни су струк ту ром ро ма на и те мом кон зул ских вре ме на. Она су и 
са ми кључ ни еле мен ти те струк ту ре. У Трав ни ку је сре ди шње мје
сто ве зи ров Ко нак у ко јем су се за се дам го ди на про ми је ни ла тро
ји ца ве зи ра: Мех медпа ша, Ибра химпа ша и Алипа ша. Сва ком 
од њих је био ће ха ја Су леј манпа ша Ско пљак, је ди ни од до ма ћих 
па ша. У фран цу ском кон зу ла ту све ври је ме је Жан Да вил, ко ме ће 
крат ко по ма га ти мла ди Де фо се, а у ау стриј ском је по лет ни Фон 
Па у лић сми је нио инерт ног Фон Ми те ре ра. То су пер со ни фи ка
ци је и но си о ци три ју свје то ва у су сре ту, су ко бу и су да ру. Они су 
цен три мо ћи у Трав ни ку, а сви од ре да су – из у зев Су леј манпа ше 
Ско пља ка – стран ци и ту ђи ни. Они вла да ју том зе мљом или пи шу 
о њој из ве штај сво јим вла да ма, иа ко ту зе мљу сма тра ју оли че њем 
мра ка и зла. По сто ји и тре ћи, ме ђу сви јет у ро ма ну: то су ље ка ри 
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и ту ма чи Ко ло ња, Дав на и Ро та. Оста ли ли ко ви су до би ли ма ње 
зна ча ја и про сто ра.

4.2.0. Ста тус глав ног ју на ка, ипак, има фран цу ски кон зул Жан 
Да вил, чи ји до ла зак зна чи круп ну про мје ну у Трав ни ку и чи јим 
при пре ма ма за од ла зак се – не ра чу на ју ћи епи лог – ро ман за вр ша
ва. Он до ла зи у Трав ник у ври је ме На по ле о но вог нај ве ћег успо на 
и вој ног при су ства у Дал ма ци ји, а од ла зи по сли је сло ма и по ра за, 
па Да ви ло ва си жеј на ли ни ја гра ди круг, од но сно пр стен у ро ма ну. 
На прин ци пу до ла за к–о дла зак из гра ђен је и ком по зи циј ски оквир
ни пр стен у ро ма ну Омер-па ша Ла тас. Трав нич ка хро ни ка има, 
да кле, два ком по зи циј ска пр сте на.

4.2.1. Пи сац је пре ма глав ном ју на ку дис тан ци ран; од нос пи
сца пре ма ју на ку је у зна ку иро ни је у зна че њу ко је том тер ми ну 
да је То мас Ман. Да вил је уса мље ни кон тем пла ти вац ко ји те шко 
ко му ни ци ра с но вом сре ди ном, нео д лу чан и сла бо пред у зи мљив 
дух, ана хро ни чан пје сник кла си ци ста у ври је ме ро ман ти зма. Он 
пи ше еп о Алек сан дру Ве ли ком у 24 по гла вља. Ње го во дје ло не 
но си пе чат сна жне лич но сти ни ин ди ви ду ал ног из ра за; пје сни ку 
је ви ше ста ло до ре да и стро ге мје ре у сти хо ви ма не го до по е зи је; 
по е зи ја је за ње га из раз „јев ти не мо рал не еу фо ри је и бе за зле не 
ду хов не игре и дан гу бе”. Као „убе ђе ни уче ник ве ли ког Бо а лоа” 
бра нио је књи жев ност од пре тје ра не ма ште, пје снич ке смје ло сти 
и не ре да. Еп о Алек сан дру је ви ше ма ски ран Да ви лов днев ник у 
ко јем под име ном Та у ри де жи ви Бо сна, „оскуд на зе мља са те шком 
кли мом и злим љу ди ма”. Као пи сац „без да ра и пра вог по зи ва” 
вје ро вао је „да има не ких све сних и ду хов них рад њи ко је во де 
чо ве ка ка по е зи ји и да се у по ет ском ства ра њу мо же на ћи уте ха 
или на гра да за зла ко ји ма нас жи вот те ре ти и окру жу је”. Уко ли ко 
је би ло ја сни је да Да вил ни је пје сник, он је „све упор ни је, ме ха
нич ки и јед но став но, ра дио на по е зи ји”, на ла зе ћи да ће не до ста так 
да ра на док на ди ти мар љи во шћу, а мар љи вост је „од у век би ла уте ха 
не да ро ви тих пи са ца и не сре ћа умет но сти”. Мо де лу ју ћи Да ви лов 
лик, Ан дрић је фор му ли сао сво ју не га тив ну есте ти ку – оно шта 
пје сник и по е зи ја ни је су.

4.2.2. Да вил у ди пло мат ским из вје шта ји ма на зи ва Бо сан це 
ди вљим Ски ти ма и Хи пер бо реј ци ма. За ње га је Бо сна цр на мр ља 
ко ја не ма у се би ни шта осим мра ка, па он све око се бе ви ди као 
мрач но, зло и не у мо љи во. Та кав из ра зи то не га ти ван од нос пре ма 
зе мљи и љу ди ма знак је ње го вог не ра зу ми је ва ња сви је та у ко ји је 
ба чен и са ко јим не мо же да ус по ста ви при род ну ко му ни ка ци ју; 
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тај сви јет оста је за ње га за тво рен, туђ и не по знат, а са мим тим и 
не са зна тљив. 

4.2.3. На ви јест о до ла ску кон зу ла до ма ћи Тур ци су би ли за
бри ну ти. Хри шћа ни су се ра до ва ли „кра дом и ша па том” с неод ре
ђе ним на да ма у про мје не. Ри мо ка то ли ци су се узда ли у за шти ту 
моћ но га ца ра из Бе ча и ње го во га кон зу ла, а ма ло број ни пра во слав
ци су са ња ли спа со но сна и не мир на вре ме на, и ру ског кон зу ла, 
чи јем до ла ску су се лу до и нео че ки ва но на да ли. Је вре ји су по ла га
ли на ду у На по ле о но вог кон зу ла, јер је фран цу ски цар „за Је вре је 
до бар као до бар отац”.

4.2.4. До ла зак фран цу ског кон зу ла ни је био ни три јум фа лан 
ни спек та ку ла ран – ка ко се оче ки ва ло од На по ле о но вог пред став
ни ка: по вор ка крат ка, ни све ча на ни мно го број на, а зим ско ври је ме, 
си је но у чи зма ма ја ха ча, „сту ден, гру бо оде ло, згр чен став и брз 
ход” до дат но су узи ма ли од сја ја и до сто јан стве но сти. До ма ћи Тур
ци су се пра ви ли да га не при мје ћу ју; хри шћа ни се ни је су смје ли 
ду го освр та ти. 

4.2.5. Већ од ула ска у Трав ник Да ви ла пра те не при ли ке. Ку ћа 
на ми је ње на за ње го ву ре зи ден ци ју ни је би ла спрем на, па је мо рао 
од сје сти у је вреј ској ку ћи по ро ди це Ба рух. Од мах па да у „нео че ки
ва ни тро днев ни за твор”, јер је до шао у ври је ме Бај ра ма, па су му 
сва ки из ла зак и ак тив ност огра ни че ни, те је „из гу бљен у овој ди
вљи ни”, „у ду гој но ћи”, гле дао уна зад на свој жи вот, ко ји је са свим 
дру га чи ји од ста ту са и функ ци је, по себ но у тим тре ну ци ма от кро
ве ња – нов и не по знат и са мом осје тљи вом и ме лан хо лич ном Да
ви лу. Он је пр ви пут са гле дао се бе у Трав ни ку у вр тло зи ма ре во
лу ци је и исто ри је до шав ши до нај ду бље са мо спо зна је. По не кад је 
у тим тре ну ци ма са мо ће, сје ћа ња и са мо спо зна је би вао са мо ме се би 
не по знат и стран. 

4.2.6. При ли ком пр ве по сје те ве зи ру Да вил је до жи вио по ни
же ње и из лив при ми тив не мр жње и пре зи ра до ма ћег ста нов ни штва 
у глав ној ули ци, та ко да ће тај крат ки, муч ни пут оста ти уре зан 
у Да ви ло вој сви је сти као што оста ју „зли, зна чај ни сно ви”. Отва
ра ње ка пи је на Ко на ку – ве зир ској ре зи ден ци ји – до жи вља ва се и 
до ча ра ва као отва ра ње по зор ни це:

Ту се, да кле, отва ра ла по зор ни ца на ко јој ће Жан Да вил не пу
них осам го ди на игра ти раз не сце не јед не исте, те шке и не бла го дар
не уло ге.
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Ево те а тра и глум ца, то ли ко че стих у Ан дри ће вој про зи, па 
и у овом ро ма ну. Да вил ће би ти „глу мац” и ка да пи ше из вје шта је 
Ми ни стар ству, по де ша ва ју ћи их пре ма же љи по ши ља о ца и при
ма о ца, а не пре ма ствар но сти. Да вил, на рав но, ни је је ди ни глу мац 
ни ти је ди ни чо вјек с ма ском.

4.2.7. Ка пи ја Ко на ка, ко ја се пред кон зу лом отва ра, по ре ди се 
са ру жним, џи нов ским усти ма, па се цио Ко нак са сво јим те шким 
ми ри си ма до ча ра ва као чу до ви ште ко је сва ки дан про гу ра „око се
дам сто и пе де сет ока ра зних на мир ни ца”, и све се то по је де или 
по кра де. Ово гро теск но по ре ђе ње до ла зи из Да ви ло ве пси хо ло шке 
пер спек ти ве и по ја ча ва осје ћа ње не ла год но сти ко је про жи ма фран
цу ског кон зу ла у су сре ту са Трав ни ком и ве зир ском ре зи ден ци јом. 
И Да вил и Де фо се до жи вља ва ју све су прот но обе ћа њи ма и упут
стви ма ко ја су до би ли при је од ла ска у Трав ник. Кроз ту ка пи ју ће 
се дам го ди на Да вил про ла зи ти и рва ти се с ве зи ри ма и кон зу ли ма, 
а по не кад осје ти ти са мо дно ствар но сти и та да се оту да вра ћа ти 
као из гроб ни це.

4.2.8. Да вил је на кра ју ро ма на пот пу но уса мљен, слаб и ис тро
шен осје тљив ме лан хо лик ко ји се за се дам го ди на у Трав ни ку на гло 
уру шио и по ста рао, с осје ћа њем да се све око ње га ру ши и про па
да; да му је чак ту ђа и соп стве на ко са на гла ви пред пред о сје ћа њем 
На по ле о но вог по ра за у Ру си ји. Гу би при ја те ље и по др шку; гу би 
пр вјен ство на при је ми ма пред Фон Па у ли ћем. По кој ни Ибра химпа
шин теф те дар, Та хирбе г, нај му дри ји му је и нај бли жи са бе сјед ник: 
фран цу ски, На по ле о нов кон зул раз го ва ра са тур ским мр тва цем, 
Та хирбе гом, сје ћа ју ћи се ка ко му је го во рио да је по бјед ни ко во 
ли це ру жа, а ли це по би је ђе но га је као гро бљан ска зе мља, од ко је 
свак бје жи и гла ву окре ће. Фон Па у лић га – ње гов љу ти про тив ник 
– оба вје шта ва пи смом о па ду цар ства, по сли је че га осје ћа по ни же
ње, пу стош и од су ство упо ри шта. Ње гов ста ри за штит ник Та ле ран 
је на че лу но ве вла де и Да вил по ста је крат ко пред став ник Лу ја 
Осам на е стог. Пу них че тврт ви је ка се ишло и на ла зи ло, гу би ло и 
сти за ло, да би, пре мо рен и ис тро шен, до шао на тач ку на ко јој је 
био ка да му је би ло осам на ест го ди на, без пу та и ци ља. Не ма пра
во га пу та, или га он не на ла зи, већ се са мо пу ту је, тро ши и за ма ра. 
На по ле о нов кон зул тре ба да се вра ти у Па риз без нов ца за по вра
так, па се вра ћа за хва љу ју ћи по зај ми ци Са ло ма на Ати ја са. Нај зад, 
ње го ва Алек сан дри да се и ње му са мом по ка зу је као дје ло су ви шно 
и сто ји као ло гич ки и вре мен ски ап сурд.

4.3.0. Да ви лу од по чет ка не до ста је са рад ник, „кан це лар”, па 
мо ли Ми ни стар ство да му по ша ље слу жбе ни ка. Али умје сто по мо ћи 
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и спа се ња до би ја пет на е стак го ди на мла ђег од се бе Де фо сеа, кон
траст ног пар ња ка с ко јим не мо же ни да са ра ђу је ни ти да се спо
ра зу ми је, већ се с њим не пре ста но су ко бља ва. Умје сто при сног 
са рад ни ка до би ја не ко га ко га до жи вља ва као ту ђи на и стран ца, 
па би га се нај ра ди је осло бо дио. Де фо се је из ра зи то ан ти те тич ки 
су прот ста вљен Да ви лу већ због то га што су из два на ра шта ја ко ји 
се до ди ру ју и смје њу ју, ко ји се нај те же под но се а нај ма ње по зна ју, 
па иа ко су је ди на два Фран цу за у Трав ни ку, Да вил сво га пр вог 
са рад ни ка до жи вља ва као стран ца и не при ја те ља. Да вил и Де фо се 
се и ме ђу соб но освје тља ва ју као кон тра сти ван пар.

4.3.1. Де фо сеа од ли ку ју бр зи на ра су ђи ва ња, смје лост у за кљу
чи ва њу, обра зо ва ње, зна ње тур ског је зи ка, по зна ва ње без број чи
ње ни ца, би стри на ума и оштри на ду ха, сјај но пам ће ње, осје ћа ње 
ствар но сти, на чи та ност, атлет ска сна га и фи зич ка ље по та, отво
ре ност за сви јет и са зна ње, од су ство пред ра су да. Он је ди ни од свих 
стра на ца – и кон зу ла и ве зи ра – не ми сли о Бо сни као о про кле тој 
зе мљи и оли че њу зла, већ се окре ће сви је ту у ко ји је ба чен и пи ше 
књи гу о жи во ту у Бо сни. Мла дић зна да се од луч не бит ке за одр
жа ва ње лич но сти мо ра ју би ти та мо гдје је чо вјек ба чен, а чо вјек 
ни је у при ли ци да би ра мје сто гдје ће га суд би на ба ци ти, по себ но 
у дра ма тич ном исто риј ском вре ме ну.

4.3.2. Бо сна као фа тум зла је, пре ма Де фо сеу, ис кри вље на пер
спек ти ва стра на ца. То што је стран ци ма жи вот у Бо сни те жак и 
не при ја тан не до ка зу је ни шта. Не мо же се вред ност ни ва жност 
јед не зе мље мје ри ти по то ме ка ко се у њој осје ћа кон зул јед не стра
не др жа ве. Ње му се зе мља отва ра и он чи та из ње них сло је ва ње ну 
про шлост. Ту је све не кро по ла над не кро по лом, све ти ли ште на све
ти ли шту. Из над рим ске це сте је сред њо вје ков на кал др ма, а из над 
ње тур ски друм. Све су то, а на ро чи то гро бља, до ка зи жи во та а не 
пу сто ши. Ви ше га по сма тра ју ћи не го слу ша ју ћи ка ко об ја шња ва 
жи вот љу ди у Бо сни по губ ним ути ца јем тур ске вла да ви не, Да вил 
по ми шља ка ко је Де фо се ри је шен „све стра хо те и ру го бе ове зе мље 
да об ја сни и оправ да”.

4.3.3. Де фо се жи во осје ћа ствар ност и жи вот око се бе. Оту да 
и спо соб ност да ве о ма објек тив но ана ли зи ра и нај стра шни је сце
не. Та ква је и ње го ва књи га о Бо сни – сва о дру го ме и од ствар не 
ствар но сти – па је Де фо се као пи сац пот пу но су про тан Да ви лу. 
Мла ди кон зул по сје ћу је по ву че ног и за тво ре ног је ро мо на ха Па хо
ми ја, ула зи у ку ће Је вре ја, раз го ва ра са фра три ма и скла па при ја
тељ ство с мла дим фраЈу ли ја ном Па ша ли ћем, оби ла зи па за ри ште, 
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гле да ка ко се мје ри ро ба и про да је ву на, а ка ко се љак ку пу је ко су, 
од ла зи код нај за ни мљи ви јег ју на ка, Ма ри ја Ко ло ње, и са њим во ди 
не за бо ра ван раз го вор. За то ће се у од ла ску сје ти ти је ди но ово га 
је дин стве ног док то ра. Он од мах уви ђа зна чај сви је ћом вјеч но осви
је тље ног Аб ду лахпа ши ног гро ба и бр зо са зна је исто ри ју па ши ног 
жи во та. Тај сви је тли гроб се про вла чи кроз ро ман као лајт мо тив 
и као на да у по сто ја ње до брих љу ди, до брих дје ла и сви је тлих гро
бо ва. Тај лајт мо тив за слу жу је по себ ну па жњу. Жи ва и чул на мла дост 
га усмје ра ва пре ма дје вој ци Јел ки и пре ма го спо ђи Фон Ми те рер, 
али му отва ра очи и за чо ба ни цу с пре сли цом у ру ци у ка ме ња ру 
и тр ња ку, без ви дљи во га ста да.

4.3.4. Мла ди кон зул се кри тич ки од но си пре ма На по ле о но вим 
ра то ви ма и још кри тич ки је пре ма Да ви ло вој по е зи ји, иа ко с ла ко
ћом ци ти ра Бо а ло о ве сти хо ве. Млад, жив, с уро ђе ним је дин ством 
зна ња и ин ту и ци је, Де фо се је бр зо сте као углед у чар ши ји и до био 
ти ту лу „мла ди кон зул”.

4.3.5. Ни Де фо се но ћу ни је сре ћан ни ми ран, ка ко то по гре шно 
прет по ста вља Да вил; и он је па тио од ча мо ти ње и „бо сан ске ти ши
не”. Ни је ла ко би ти ба чен у 24. го ди ни жи во та из Па ри за „у тур ски 
Трав ник” и мо ра ти стр пљи во че ка ти из ба вље ње. То ба ца ње у Бо
сну би ло је „пр ва ве ли ка про ба за жи вот”. Уз то, но ћу га ра за пи њу 
не ми ри и гу ше же ље не за до во ље не мла до сти.

4.4.0. На ви јест о до ла ску ау стриј ског кон зу ла до ма ћи Тур ци 
су се уз не ми ри ли још ви ше не го при до ла ску Фран цу за, али су 
кри ли сво ју мр жњу „на на је зду стра на ца”, а на Дав ни но пи та ње 
ко ји ће му кон зул би ти ми ли ји – Фран цуз или Ау стри ја нац – је дан 
чар ши ли ја му је мир но од го во рио: „Јед но ша ров, дру го га ров. Оно 
пас, а ово му брат”.

4.4.1. Кон зу ли до жи вља ва ју је дан дру го га као про тив ни ка и 
при је не го што су се сре ли. При ро да функ ци је и слу жбе од ре ди ла 
им је нај ве ћим ди је лом ме ђу соб не од но се. Фран цу ски кон зул сма тра 
сво јим ве ли ким ди пло мат ским успје хом што је успио да за др жи 
ко ле гу Ау стри јан ца че тр на ест да на у Дер вен ти, у по ни жа ва ју ћем 
по ло жа ју, пла ћа ју ћи то по ни же ње су вим зла том.

4.4.2. Ау стриј ски пу ков ник Јо зеф фон Ми те рер с ла ко ћом 
окре ће ри мо ка то ли ке у Бо сни про тив без вјер ног ре во лу ци о нар ног 
На по ле о но вог кон зу ла, а ука зу ју ћи на при су ство Фран цу ске вој ске 
у Дал ма ци ји, упо зо ра ва на рат ну вој ну при јет њу Бо сни. Фон Ми те рер 
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је Да ви лу из гле дао су ви ше стар, а Да вил Фон Ми те ре ру су ви ше 
млад и нео зби љан. При пр вом су сре ту су за у зи ма ли „на ду вен зва
ни чан став”, док су глас и очи от кри ва ли скри ве ну жа лост и ду бо ко 
ра зу ми је ва ње дво ји це са пат ни ка. У из вје шта ји ма о пр вом су сре ту 
обо ји ца пи шу о „бес крв ном дво бо ју дво ји це ди во ва по оштро ум
но сти”, с тим што сва ки се бе пред ста вља као по бјед ни ка. Та ко су 
кон зу ли – иро ни зи ра Ан дрић – има ли два за до вољ ства: да у из вје
шта ји ма на сли ка ју је дан дру го га у што не по вољ ни јим бо ја ма, а 
да се ме ђу соб но из ра зго ва ра ју „и по жа ле као љу ди”. Бо ри ли су се 
као за кр вље ни пи јев ци, а „те жак жи вот и зла суд би на упу ћи ва ли 
су их је дан на дру го га”. Обо ји ца су мо ра ла да се бо ре и „са тур ским 
вла сти ма, спо рим и не по у зда ним”. Та „дво ји ца прог на ни ка” ра ди
ла су „свим сред стви ма и на свим под руч ји ма” је дан про тив дру
го га и у тој бор би ли чи ли на по зо ри ште лу та ка: „као две по слу шне 
лут ке на ду гим кон ци ма”.

4.4.3. И Фон Ми те рер је „пи сац”: пи ше ве ли ки ре фе рат за вој
не вла сти у Бе чу, ка ко би од то га мо гла има ти ко ри сти Вр хов на ко
ман да. Опи су је 14. по ло жај за не ку вој ску ко ја би на ди ра ла до ли
ном Ла шве пре ма Трав ни ку ко ји се бра ни. Ра ди већ де сет да на, и 
то су ње го ви нај бо љи са ти. Ни ко тај текст ни ка да не ће про чи та ти. 
Ка да се по ја ви опа ка го спо ђа Фон Ми те рер, же на вре ле гла ве и 
хлад но га ти је ла, ру ко пис спла сне на хр пи цу без вред не хар ти је, а 
соп стве на ка ба ни ца кон зу лу по ста је хлад на, ту ђа и не по зна та. Та 
же на је ње го ва суд бин ска ка зна и не сре ћа.

4.4.4. И Фон Ми те рер је глу мац: при ча о то ме да Тур ска спре ма 
на пад на Ау стри ју, скри ва ју ћи вој не при пре ме сво је зе мље про тив 
Фран цу за, иа ко је вој нич ки кру та, јед но стра на и не до вољ но пред
у зи мљи ва фи гу ра.

4.5.0. Фон Ми те ре ра смје њу је знат но мла ђи, нео же ње ни и спо
соб ни пот пу ков ник Фон Па у лић – „цар ски ау то мат” по ефи ка сно сти 
и пред у зи мљи во сти; тврд као не по мич на сти је на и хла дан као сан
та ле да; обра зо ван зна лац са по зна ва њем Вир ги ла и Ови да; хла дан, 
објек ти ван, иро ни чан, уч тив и пе дан тан; ви сок, фи зич ки ли јеп и 
при вла чан, сна жан и од лу чан; чо вјек од успје ха и ка ри је ре ко ји ме ље 
пот чи ње не и не по слу шне, а од ко га се од би ја ју про тив ни ци. Он ће 
би ти пре јак про тив ник сла бом, оста ре лом на гло и уру ше ном ме
лан хо лич ном Да ви лу, ко га су исто риј ске при ли ке до ве ле до по ра за.

4.6.0. Од нос Трав ни ча на, пре вас ход но „до ма ћих Ту ра ка”, пре ма 
ве зи ри ма ли шен је сва ке љу ба ви и на кло но сти. Ве зир се не при ма 
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као оли че ње цар ске вла сти, још ма ње као не што сво је, већ као зло 
ко је ва ља под но си ти; као стра нац и ту ђин ко ји их не ра зу ми је, а 
мо же са сво јом прат њом до ни је ти мно го не сре ће. За то је но ви ве
зир уви јек го ри од сво га прет ход ни ка, „а прат ња му је не по зна та 
и мно го број на, из глад не ла, са бог зна ка квим но вим прох те ви ма”. 
Не ма ни ти мо же би ти до брог ве зи ра: „...нај бо љи је онај ко ји је до шао 
до При бо ја, па се ода тле вра тио у Стам бол и ни кад ни је но гом сту
пио у Бо сну.”

4.6.1. Ве зир је био Ђур ђи ја нац, дје те том као роб до спио у Ца
ри град и бр зо се уз ди гао до ко манд не и упра вљач ке ели те – у 31. 
го ди ни по стао је ве зир у Егип ту, а по сли је та мо шњег не у спје ха 
до био је ве зир ство у Бо сни. Ма ли ра стом и хром, он је фи зич ке 
хен ди ке пе на док на ђи вао ље по том ли ца и вјеч ним то плим осми
је хом. Во лио је мо ре и жи вот на ње му, па га је ужа са ва ла бо сан ска 
зи ма као и кон ти нен тал на за тво ре ност ви ди ка. Бо сна је за ње га 
ди ваљ и пуст крај, и у то ме је са гла сан са Да ви лом. Био је „за јед
ног ори јен тал ца, нео бич но жив, љу ба зан и отво рен”.

4.6.2. И ве зир је вјешт глу мац и ре жи сер на жи вот ној по зор
ни ци. Да ви ла ће ужа сну ти смрт ка пи џи ба ше у ве зи ро вој ре жи ји. 
Мех медпа ша је био ми ље ник сул та на Се ли ма III, што га је, по
сли је свр га ва ња с пре сто ла сул та на за шти ни ка, из ло жи ло смрт ној 
опа сно сти. Ка пи џи ба ша до но си Мех медпа ши на дар тај ни ка тил
фер ман, а јав не по ча сти и да ро ве. Мех медпа ша зо ве у по сје ту кон
зу ла и глу ми за до вољ ног и срећ ног чо вје ка што је сте као на кло ност 
и ми лост но вог сул та на. Ве зир је знао да му ка пи џи ба ша спре ма 
смрт, па га је пред у хи трио тро ва њем у ко јем је уче ство вао и Дав на. 
Жи вот по ста је пред ста ва. Сју тра дан Дав на оба вје шта ва Да ви ла о 
ка пи џи ба ши ној смр ти. Ве зир глу ми жа лост, а Да вил схва та да 
жи ви са зло чин ци ма и уби ца ма и да не мо же би ти си гу ран у свој 
жи вот у кр ва вом по зо ри шту. Ри јеч је, оче вид но, о ду бо ким ци ви
ли за циј ским раз ли ка ма ис точ ног и за пад ног чо вје ка, о не пре мо сти
вим су прот но сти ма.

4.6.3. Дру ги Да ви лов не спо ра зум с Мех медпа шом ти че се та
ко ђе по зо ри шта. Ве зир је љу би тељ по зо ри шта, а Да вил му до но си 
Ра си но вог Ба ја зе та, чи та на глас уз по моћ ло шег Дав ни ног пре во да. 
Код сце не раз го во ра из ме ђу Ба ја зе та и слу та ни је ве зир пре ки да 
чи та ње, сми је се „са без об зир но шћу чо вје ка дру ге ци ви ли за ци је” 
под вла че ћи да тај пје сник не зна шта го во ри: не мо же би ти да ве
ли ки ве зир упа да у ха рем и раз го ва ра са сул та ни јом. Ци вли за циј ски 
не спо ра зу ми су те шки, па и ужа сни, чак и ме ђу љу ди ма ме ђу соб но 
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из у зет но бли ским. Сте пен бли ско сти ви ди се и по то ме што Да вил 
је ди ни зна дан ве зи ро вог од ла ска и што се ра ста ју при ја тељ ски.

4.7.0. Мех медпа шу смје њу је Да ви лу та ко ђе ве о ма на кло њен 
Ибра химХа ли ми па ша, чо вјек сврг ну то га сул та на Се ли ма III, те
жак, не по ми чан и хла дан. Он је ру ше ви на ко ја се кре та ла, гро теск на 
фи гу ра ко ја ли чи на птич је стра ши ло, али ипак глу мац: кип бо ла 
ко ји до сто јан стве но ла же. Он је оп сјед нут сво јим сул та ном Се ли
мом III и ње го вом суд би ном, та ко да Да вил за кљу чу је да је ве зир 
не сум њи во луд и да је ње го ва уну тра шњост – лу ди ло – стра шни ја 
од ње го вог стра шног из гле да. Тврд, хла дан и не сре ћан, ве зир је ду
бо ки ме лан хо лик и пе си ми ста ко ме је ње гов жи вот и по ро дич на суд
би на тај пе си ми зам по твр дио. Оту да ње го ви пе си ми стич ки мо но
ло зи и ме лан хо лич на раз ма тра ња не стал но сти људ ских од но са.

4.7.1. Ибра химпа ша је мир но при мио ви јест о смр ти Се ли ма 
III, па чак и о ка та стро фи сво је по ро ди це ко ја је у Стам бо лу по стра
да ла од ку ге. До га ђа ји не за ви се од нас, али на чин на ко ји ће мо их 
под ни је ти за ви си. Ибра химпа ша је др жао до то га на чи на.

4.7.2. Ибра химпа ша је мно го бли жи Да ви лу не го Фон Ми те
ре ру. Упр кос то ме, до ла зи до круп них ци ви ли за циј ских не спо ра зу
ма ме ђу њи ма. Је дан је по ги би ја ка пе та на Це ри ћа, чи ји жи вот Да вил 
ни је успио да из мо ли. Дру ги је стра шни ји – дно ствар но сти – ка да 
Ибра химпа ша, у при су ству обо ји це кон зу ла, на ре ђу је да се пред 
кон зу ле про спе го ми ла људ ских усо ље них уши ју, уз дру ге рат не 
тро фе је ко ји по ка зу ју ко ли ко је те жак уда рац за дат срп ским уста ни
ци ма. Пред го ми лом усо ље них људ ских уши ју кон зу ли су оста ли 
сле ђе ни. То су та ко ђе не спо ра зу ми ци ви ли за циј ских раз мје ра.

4.7.3. У Ибра химпа ши ној прат њи су по себ но за ни мљи ва два 
ли ка: Та хирбе г, та ко зва ни Бу нарефен ди ја, јер је пред ста вљао бу
нар зна ња и му дро сти, с ко јим Да вил на кра ју ро ма на „раз го ва ра”, 
иа ко је Та хирбе г мр тав, и ха зна дар Ба ки, ве зи ро ва „кућ на зми ја”, 
чо вјек ко ји се не сми је, твр ди ца и осо бе њак. Та ко и овај ро ман има 
бо ле сног твр ди цу. 

4.7.4. Ибра химпа ша за вр ша ва, ка ко је и пред ви дио, не сре ћан 
и уса мљен у про гон ству, ка ко би се дру ги, моћ ни ји, до ко па ли ње
го ве имо ви не. 

4.8. Тре ћи ве зир је пот пу на су прот ност сво јих прет ход ни ка. 
Ње го ва упра ва по чи ва на на че лу стра ха и стро го сти, ко ја је, за пра во, 
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су ро вост; страх је по рав на вао до ла зе ћем ве зи ру Алипа ши пут при
ли ком до ла ска у Трав ник. Да вил је пр ви пут срео и не по сред но 
упо знао не у ког, кр ва вог и су ро вог упра вља ча, ко ји са мо за на си ље 
зна и си лу при зна је. Фран цуз за па жа да је Алипа шин по глед хла
дан, а сми јех чу дан и не при ро дан. На си љем, за тва ра њем, пљач ком 
и уби ја њем нај ви ђе ни јих љу ди, иси са ва њем нов ца за от куп за тво
ре ни ка, ве зир утвр ђу је власт, али на си љем се не мо же ду го и успје
шно вла да ти, а по го то ву не трај но упра вља ти. Вре ме ном је ве зир 
сла био свој по ло жај и ује ди нио љу де од угле да про тив се бе. Ко 
не ма слу ха за мол бе ста рог, углед ног и за слу жног Хам дибе га Те
ске ре џи ћа, те шко да мо же ра чу на ти на бу дућ ност. Опи јен рат ним 
ус пје си ма про тив уста ни ка у Ср би ји, ве зир је све ви ше то нуо у 
на си ље као у за нос. На сил ник не ма ни јан си ни фи не са; ње гов јед
но смје ран и јед но ди мен зи о на лан лик је ре зул тат ње го ве на сил нич
ке јед но стра но сти. Су ро ви ве зир је, ипак, ко рек тан, чак и љу ба зан 
пре ма фран цу ском кон зу лу, чи ме ни је мно го убла жен су дар свје
то ва и ци ви ли за ци ја ко је њих дво ји ца оли ча ва ју.

4.9.0. Га ле ри ји ли ко ва Трав нич ке хро ни ке ко ји упот пу њу ју 
ви ђе ње сви је та из ра зних пер спек ти ва, бо гат ство сли ке сви је та и 
ви ше гла сје ро ма на при па да ју ље ка ри и ту ма чи, и они с ра зних стра
на и ра зних вје ра: Ма рио Ко ло ња, Дав на, фра Лу ка Да фи нић и Мор
до Ати јас, а уз њих и Ро та, слу жбе ник ау стриј ске ам ба са де. Дав на 
и Ро та су нео д ре ђе ног по ри је кла и не по у зда ног иден ти те та. Фор
ми рао их је жи вот на „гра ни ци” из ме ђу свје то ва. Та кав жи вот их 
је усмје рио на до ви ја ње и при ла го ђа ва ње уз круп не мен тал не по
ре ме ћа је, што је на ро чи то ви дљи во код Ро те, ис по ље но по себ но у 
тре ну ци ма рас па да ња лич но сти у су да ру с чо вје ком хлад ном сти
је ном и сан том ле да, Фон Па у ли ћем.

4.9.1. Дав на је глу мац са ви ше обра зи на; стра нац ба чен у Трав
ник. Не до ста так ста бил но сти, чвр стог иден ти те та и ја ке лич но сти 
на док на ђу је пре тва ра њем и по сје до ва њем мно штва ма ски. Су ров 
пре ма пот чи ње ни ма, по ни зан пре ма моћ ни ма, са да ром за глу му, 
спре ман је да се са вр ше но уми је ша у зло чин – тро ва ње ка пи џи ба ше 
– али га ис ку пљу је љу бав пре ма си ну за ко га све жр тву је. За то је 
за хва лан Да ви лу што му је си ну ис по сло вао на мје ште ње.

4.9.2. Мор до Ати јас „ни шта не го во ри, ниг де не иде, ни с ким 
се не дру жи, ни шта не тра жи, не го гле да свој по сао и сво ју ку ћу”. 
Он на сле ђу је ге не ра ци ја ма пре но ше на ље кар ска зна ња и вје шти
не, књи ге и ље ко ве, оста ју ћи „на свом ме сту, не по ми чан, хла дан 
и ћу тљив”. 
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4.9.3. Са мо са јед ним по сје ти о цем се Мор до Ати јас за др жа вао 
ду же, а то је „ли кар” и тра вар фра Лу ка Да фи нић, због чи јих ље
кар ских по сло ва је ма на стир че сто ка жња ван и био на ште ти, а 
ко ји је од ср ца по ма гао љу ди ма ра зних вје ра и на ци ја. Ње гов лик 
је мо де ло ван уз до ста то плог ху мо ра и по ма ло бла ге иро ни је. 

4.9.4. Ни ка кав глав ни ју нак не мо же ба ци ти у сјен ку јед ног 
од нај у спе ли јих и нај за го нет ни јих Ан дри ће вих ју на ка уоп ште – 
Ма ри ја Ко ло њу, без ко га би Трав нич ка хро ни ка би ла не у по ре ди во 
си ро ма шни ја. Бри љант ну ана ли зу овог та јан стве ног књи жев ног 
ју на ка дао је Иво Тар та ља на мо жда нај бо љим стра ни ца ма сво је 
При по ве да че ве есте ти ке. Ис ка зом: „Ја сам... ја сам... Тур чин... 
је сам Тур чин, бо љи од те бе”, Ко ло ња је на го ви је стио Ћа ми ла и 
кључ но ком по зи циј ско рје ше ње Про кле те авли је, по твр див ши 
да ле ко се жност и по губ ност пр во га ли ца. Ан дри ћев dot to re il li ri co 
је скеп тик и фи ло соф ко га ка рак те ри ше ари сто те лов ска до след на 
не стал ност: он је „спо со бан за нео бич не за ле те, али са чи њен од 
еле ме на та ко ји се ла ко је ди не са око ли ном и но се у се би стал ну 
те жњу да се ве жу и по и сто ве ћу ју са оним што их окру жу је”. Он је 
сав слу жио јед ној стра сти, без мје ре, од ре ђе но га ци ља и об зи ра: 
„да про дре у суд би ну људ ске ми сли ма где се она ја ви ла и ма ко
јим прав цем ишла”. Са мим тим је мо рао би ти „без ко ре на и рав
но те же”, отво рен за све и спо со бан да се ужи ви у све и свја. Овај 
„мје ша нац” као Џем и Ћа мил од оца Мле ча ни на ро ђе ног у Епи ру 
и мај ке Дал ма тин ке, освје тља ва Де фо сеу Бо сну и Трав ник из по
себ ног угла, за ла жу ћи се за рав но прав ност ми сли из ре че не „у овој 
ду ма чи” са оном у Па ри зу и Ри му. Ко ло њи не иде је бли ске су не
ким Ан дри ће вим иде ја ма у ди сер та ци ји али и у Зна ко ви ма по ред 
пу та. Ан дри ће ви ро ма ни и њи хо ви ју на ци су ме ђу соб но по ве за ни, 
па и Трав нич ка хро ни ка са Про кле том авли јом. Кроз овај ве ли ки 
Ан дри ћев ро ман про ла зи га ле ри ја из у зет них књи жев них ју на ка, 
од ко јих су по не ки, као Ко ло ња, па и Хам дибег  Те ске ре џић, глав
ни ји од глав но га.

5.0. Омер-па ша Ла тас је остао не до вр шен ро ман под го то во 
не из ми је ње ним сво јим рад ним на сло вом. Ан дрић је па ра лел но 
ра дио на двје ма „фа сци кла ма”: Џем и Омер, што је при мјет но на 
Оме ро вом ли ку, на ко ме су пре по зна тљи ви тра го ви Ка ра ђо за, и на 
еле мен ти ма ро ма наесе ја у оба ро ма на.

5.1. Па ра док сал но је да је остао не до вр шен ро ман на ко јем је 
Ан дрић вје ро ват но нај ду же ра дио. Са лич но шћу Омерпа ше и ли
те ра ту ром о ње му срео се у ври је ме ра да на ди сер та ци ји, а не по
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сред но на ро ма ну је по вре ме но ра дио пре ко два де сет пет го ди на. 
Укуп но се са Оме ром но сио око по ла сто ље ћа.

5.2. Те за да је Ан дрић же лио да Омер-па ша Ла тас оста не план
ски, хо ти мич но не за вр шен, као не ка вр ста „отво ре ног дје ла”, ни је 
увјер љи ва: оквир је већ по сто јао, а Ан дрић је во лио пр сте на сту 
ком по зи ци ју.

5.3. Ни смо си гур ни да је пи сац био за до во љан чак ни на сло
вом ро ма на, а ком по зи ци о ним ре ше њи ма сва ка ко ни је. Мно га ком
по зи ци о на пи та ња су и да нас отво ре на. И за овај ро ман је вје ро ват
но на по чет ку на пра вио „оквир”, пр стен: пр во по гла вље је „До ла зак”, 
а за вр шно „Од ла зак”.

5.4. Те за да је Омер-па ша Ла тас са ра јев ска хро ни ка – тре ћа 
о тре ћем бо сан ском гра ду: по сли је ви ше град ске и трав нич ке до ла
зи са ра јев ска – по вр шна је и не тач на, вје ро ват но пу бли ци стич ког 
по ри је кла и не до ла зи од пи сца ни ти има ње го ву на кло ност. Мје
сто зби ва ња је сте Са ра је во, а ври је ме – Омерпа ши но до ба (1850–
1852). То је че ти ри пу та ма ње раз до бље од Трав нич ке хро ни ке, а да 
о ро ма ну На Дри ни ћу при ја и не го во ри мо – шта су дви је го ди не 
на спрам че ти ри ви је ка.

5.5. Ма да је глав ни ју нак исто риј ска лич ност, као и мно ги дру
ги ли ко ви у ро ма ну (фра Гр га Мар тић, Бог дан Зи мо њић, Ди ми три је 
Ата нац ко вић, Са и да ха ну ма, Вје ко слав Ка рас), ма да је те ма исто
риј ски до га ђај – гу ше ње по бу не хер це го вач ких бе го ва и ра за ра ње 
бе го ва та – у ро ма ну су на гла ше ни тра го ви би блиј ског ми та. Пре ма 
Ра до ва ну Вуч ко ви ћу, Ан дрић је и у овом ро ма ну, по пут То ма са 
Ма на, „са да шње до га ђа је схва тио као об лик мит ског ис по ља ва ња 
и по на вља ња”, те и ро ман Омер-па ша Ла тас, као и оста ли Ан дри
ће ви ро ма ни, во ди „је два при ме тан, али ста лан ди ја лог са ми том 
и ле ген дом”.

5.6. Омерпа ша је из ра зи то не га ти ван ју нак чи је су очи „пу не 
шум ског мра ка и хла да” и ко ме је лич ни успјех је ди на во ди ља, па 
му ни ка кав људ ски за кон не мо же ста ти на пут. Он је без стал ног 
и чвр стог иден ти те та – чо вјек лу та ју ћег или пли ва ју ћег иден ти те та 
ко ји се при ла го ђа ва тре нут ку и прак тич ној по тре би, од но сно за ми
шље ном ци љу; глу мац из по зо ри шта сјен ки са мно штвом ма ски; 
зли ко вац, ре не гат и кон вер тит без уну тар ње дра ме и ди ле ме. Овај 
не ка да из вр стан ђак у ра чу ну је, по пут По стру жни ка, де мон ски 
про ра чу нат на свом пу ту ка лич ном ци љу и успје ху. Ње му су љу ди 
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сред ства за упо тре бу у по сти за њу ци ља: он угро жа ва основ не 
људ ске ври јед но сти на Ан дри ће вој вред но сној ска ли – чо вје ка и 
чо вјеч ност.

5.7. Иа ко на слов су ге ри ше да је Омер-па ша Ла тас ро ман јед
ног ли ка, при је ће би ти да је ри јеч о ро ма ну се ри је ли ко ва и пор тре
та, јер „у сва ком по гла вљу или гру пи гла ва и при ча но си лац рад ње 
је дру га лич ност”.

5.8. Го то во сви ли ко ви су па жљи во ин ди ви ду а ли зо ва ни и пор
тре ти са ни. Пам те се: гро теск ни твр ди ца Идрисефен ди ја, ко ји се 
му чи хо да ју ћи на пр сти ма ка ко би му обу ћа што ду же тра ја ла, па
шин ка ве џи ба ша Ах ме та га, ко ји има нео бич ну власт над Оме ром 
и ње го вим на стра ним стра сти ма и сла бо сти ма, Са и да ха ну ма, ко ја 
је жр тва Оме ро вих не вјер ста ва и ње го вог пли ва ју ћег сек су ал ног 
иден ти те та, пу ков ски ље кар, Ау стри ја нац Фриц, не за бо рав ни Ко
стаћ – Ко ста ке Не ни ша ну – чи ја је си жеј на ли ни ја из у зет но па жљи
во и успје ло во ђе на, ко ме је не до сти жна же на ко ја се сви ма да ва ла, 
па ће га тра ги ко мич ни трк за њом од ве сти у дво стру ку не сре ћу, 
али су, уз Оме ра, нај зна чај ни ји ли ко ви га тач ки вој во да Бог дан Зи
мо њић и сли кар пор тре ти ста Вје ко слав Ка рас, обо ји ца исто риј ске 
лич но сти.

5.9. Вој во да Бог дан Зи мо њић је су шта су прот ност Оме ро ва, 
ње гов кон тра стив ни пар њак пре ко ко га се Омер пре ци зни је од сли
ка ва. Он је чврст и не по мјер љив, ћу тљив и из ну тра не при сту па чан, 
при сно по ве зан с на ро дом ко ме је гла вар, склон са мо жр тво ва њу, 
за клон љу ди ма и за шти та дје те ту у но ћи, у пла ни ни, у сни је гу. Бог
дан је по бјед ник у пси хич ком рва њу с Оме ром, јер зна шта мо ра, 
а шта ни по ко ју ци је ну не ће ни ти сми је. Пред њим је ти ра нин и 
зли ко вац не мо ћан. Су дар Оме ра и Бог да на је сте су дар два ар хе ти
па: зли ков ца и ти ра ни на, ре не га та без иден ти те та и са сто ма ски, 
и као ка мен ста нац не по мјер љи вог, у тра ди ци ју, на род и вје ру 
уко ри је ње ног на род ног пр ва ка, спрем ног да се жр тву је за ди је те 
из сво га на ро да.

5.10.0. Дру ги кон тра стив но по ста вље ни пар ар хе ти по ва је сте 
ти ра нин и умјет ник, Омер и Ка рас. Оста је мо при за кључ ци ма до 
ко јих смо ра ни је до шли при ана ли зи Ка ра со вог ли ка и ње го ве 
функ ци је.

5.10.1. Ка ра сов лик има ком по зи циј ску функ ци ју у ком по но
ва њу Оме ро вог ли ка. Оме ро ва би о гра фи ја се згу шња ва при ли ком 
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пор тре ти са ња и ука зу ју се тај на и ра њи ва па ши на мје ста. Док 
сли ка, ма ли, бе зна чај ни и си ро ти сли кар аут сај дер је су пер и о ран 
над нај моћ ни јом вој ном фи гу ром ца ре ви не и он га из ну тра отва ра. 
У ства ра лач ком про це су до ла зи до ин вер зи је по зи ци ја, па чак и 
мо ћи.

5.10.2. Пред сли ка ром аут сај де ром отва ра се Са и да ха ну ма. 
Па ши на же на се по вје ра ва сли ка ру аут сај де ру као што се по вје ра ва 
зе мљи и не бу, јер од то га по вје ра ва ња не ма ни ка кве не во ље, већ 
са мо олак ша ње ду ши.

5.10.3. Сли ка рев лик по ве зу је и те му уза луд ног тр ча ња за не
до сти жним „осмеј ком ле по те”, ко ја се лајт мо тив ски по на вља по ве
за на са те мом лу ди ла и стра да ња и фа у стов ском те мом не мо гућ но сти 
трај ног спо ја сре ће и ље по те.

5.10.4. Ка ра со ва си жеј на ли ни ја има на гла ше ну ме та по ет ску 
и ме та е стет ску функ ци ју и отва ра низ по е тич ких и есте тич ких 
пи та ња: по е ти ка пор тре та, мит ски од нос пре ма сли ци, од нос умјет
ни ка пре ма мо де лу ти ра ни ну, про блем не до стат ка на ци о нал не тра
ди ци је, те ма умјет нич ке кри зе, од нос умјет ност–ствар ност, про блем 
умјет ни ко вог пси хич ког здра вља, пи та ње ства ра лач ког за но са – 
за нос умјет ни ка и за нос мо де ла, дво сми сле ност ме цен ства.

5.10.5. Ка ра со ва си жеј на ли ни ја те ма ти зу је умјет ни ка и умјет
ност, што ро ма ну да је осо би не ро ма наесе ја и при ми че га слич ним 
умјет нич ким ис ку стви ма у Про кле тој авли ји.

5.11. Ро ман Омер-па ша Ла тас је при је га ле ри ја пор тре та и 
ли ко ва не го што је ро ман ли ка. Ту га ле ри ју пор тре та је тре ба ло 
не ка ко уси сте ми ти и чвр сто об је ди ни ти у већ по ста вље ни оквир, 
од но сно пр стен – из ме ђу „До ла ска” и „Од ла ска”. Бо ја ти се да за до
во ља ва ју ће ком по зи ци о но си стем ско рје ше ње пи сац ни је про на шао.

6.0. Уи сти ну, је ди ни пра ви Ан дри ћев ро ман ли ка је сте Го спо-
ђи ца и у њој се пи та ње глав ног ју на ка не по ста вља. Овај ро ман је 
син те за тра ди ци о нал них, де вет на е сто вје ков них, па и ра ни јих, ре
ше ња и по сту па ка, и мо дер ног ро ма на, па чак и не ких филм ских 
по сту па ка, ка рак те ри стич них ис кљу чи во за XX сто ље ће.

6.1. Ро ман се отва ра ви је шћу о смр ти глав не ју на ки ње, ко ју су 
об ја ви ле но ви не под ин три гант ним на сло вом о мо гућ ном зло чи ну, 
и ти ме је за вр ше но сва ко ин те ре со ва ње јав но сти за суд би ну Рај ке 



Ра да ко вић, чи ји ни та да шњи жи вот ни ти смрт ни је су ну ди ли ни шта 
уз бу дљи во.

6.2. Оно што ни је за ни мљи во сен за ци о на ли стич ким но ви на
ма је сте ро ма ну. Ни по ет ски опи си не ба над Бе о гра дом и за ла ска 
сун ца ни је су учи ни ли атрак тив ном ку ћу у Сти шкој ули ци број 16а, 
чи ји не ве се ли из глед на го вје шта ва су мор ни жи вот ста ре Го спо ђи
це, ко ја је ту про ве ла сво јих по сљед њих ше сна ест го ди на, а че тр на
ест са свим са ма.

6.3. И опис ку ће, спо ља и из ну тра, и опис по сла ко јим је Го спо
ђи ца за у зе та у пред смрт ним са ти ма, је сте вид тра ди ци о нал не ме то
ни миј ске ка рак те ри за ци је ко јом се већ на по чет ку ро ма на, а при 
кра ју жи вот ног пу та глав не ју на ки ње, до ча ра ва бо ле сна страст штед
ње и твр дич лу ка. И из бор ју на ки ње, у ко јој је на но во оли чен пра
ста ри тип твр ди це, и из бор ме то ни миј ске ка рак те ри за ци је, по зна ти 
су у европ ској тра ди ци ји. Тип твр ди це још од ан тич ких вре ме на, а 
ме то ни миј ска ка рак те ри за ци ја се уко ри је ни ла с ра ним ре а ли змом 
(Бал зак, Чи ча Го рио, пан си он го спо ђе Во кер). Ан дри ћев твр ди ца 
је же на, што ра за ра њен људ ски, пол ни и на ци о нал ни иден ти тет.

6.4. На слов тач но од ре ђу је глав ну ју на ки њу. Она је из гу би ла 
сво је лич но име Рај ка Ра да ко вић – мно ги је по име ну не зна ју, а 
ни ко је име ном не осло вља ва – а име ном Го спо ђи ца, без лич но и 
обе зи мље но, осло вља ва ју је сви од ње не мла до сти у Са ра је ву до 
смр ти у Бе о гра ду. То име, не ми нов но, по при ма хлад ну иро ни ју.

6.5. Кр пе ћи већ ви ше пу та ор кпље не ча ра пе – што се мо же 
ра зу мје ти као гор ка иро ни ја у од но су на тка ње, пле те ње и вез као 
дје во јач ке по сло ве, али и као ме та фо ре срп ских пје сни ка и пи са
ца за умјет нич ко ства ра ње, од ко јих на ро чи то тка ње има за Ан
дри ћа ве ли ки по е тич ки зна чај, то кр пље ње се чак мо же ра зу мје ти 
и као па ро ди ја дје во јач ког по сла, по сла не при мје ре ног јед ној го
спо ђи ци – „док хва та и ис пу шта жи це про вла че ћи ко нац Го спо
ђи ца пу шта ма ха и сво јој уо бра зи љи и сво јим успо ме на ма, и ми сли 
и ма шта на свој на чин и се ћа се, упо ре до и на из ме ни це. Све та ко 
од жи це до жи це, и ве че рас про ла зи пред њом цео њен жи вот...” 
Ус по ста вље на је ве за из ме ђу кр пље ња ча ра па, кон ца, сје ћа ња и 
ју на ки ње. Жи во то пис Го спо ђи це мо же да поч не као ње но сје ћа ње.

6.6. Ан дри ће во тре ће ли це мо же да пре ва ри, и че сто ва ра, 
на во де ћи на по ми сао о спо ља шњем при по ви је да њу и мо де ло ва њу 
ли ка. То је дво сми сле ни по сту пак ужи вља ва ња, до жи вље ног го
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во ра (er leb te Re de), ко ји омо гу ћа ва про мје ну при по вје дач ке пер
спек ти ве у ис тој ре че ни ци; омо гу ћа ва сје ћа ње ју на ка и став при
по вје да ча го то во исто вре ме но, спо ља шње и уну тра шње при по ви
је да ње. Оту да је жи вот Го спо ђи це ис при чан и мо дер но, „филм ски”, 
са на гла ше ном уну тар њом дра ма ти ком – као ње но сје ћа ње док 
кр пи ча ра пе, као ре тро спек ци ја. Тај жи вот је кр пеж из но ше них 
ча ра па, ври је дан ко ли ко и ча ра пе што се кр пе. Жи во то пис Го спо
ђи це је при ча о ру жном – о пре о бра жа ју жи во та у ви ше пу та раз
др те и ис кр пље не ча ра пе. То сје ћа ње у тре ћем ли цу, до жи вље ним 
го во ром, омо гу ћа ва дра ма ти за ци ју уну тар њег и со ци јал ног жи
во та Го спо ђи це, и не сум њи во је јед но од Ан дри ће вих књи жев них 
по стиг ну ћа, осво је но већ у ра ним при по ви јет ка ма.

6.7. Го спо ђи ца је из бри са ла дје тињ ство из сво га сје ћа ња, а са 
њим сву евен ту ал ну то пли ну и ње жност, и ње но ра чу на ње вре
ме на по чи ње од пре у зи ма ња за вје та штед ње. Она има илу зи ју да 
се жи вот мо же узе ти у сво је ру ке и под ве сти под ра чу не – књи го
вод ство, без об зи ра на лич не, по ро дич не, со ци јал не, на ци о нал не 
и исто риј ске ло мо ве. За то је из гу би ла на ци о нал ни иден ти тет, 
огри је шив ши се о бли жње и сво је су гра ђа не у ра ту и не во љи; 
пол ни и ин тим ни иден ти тет, ис кљу чив ши љу бав из сво га жи во та 
и остав ши без дје тна усје де ли ца, без ика кве же ље и по тре бе за идеј
ним и ду хов ним иден ти те том. За њу не по сто је ни исто ри ја, ни иде
је, ни на ци ја, ни сло бо да, ни роп ство, ни љу бав, ни ље по та би ло 
ко је вр сте, ни секс, ни ра ђа ње, чак ни бо лест ко ја се не при зна је и 
иг но ри ше у ча су ка да бол у гру ди ма на го вје шта ва до ла зе ћу смрт. 
По сто је но вац и бо гат ство ко ји су вар ка, по го то во ка да по ста ну 
не чи ји сми сао жи во та, по ти снув ши сам жи вот и ису шив ши све 
ње го ве жи вот не со ко ве.

6.8. Три му шкар ца су, ипак, коб на за њен жи вот: отац са сво
јим отров ним за вје том штед ње, дај џаВла до, ко ји ће у њој про бу
ди ти сум њи во и не ја сно осје ћа ње бли ско ин це сту о зној љу ба ви и 
вар љи ви двој ник дај џеВла да, пре ва рант Рат ко Рат ко вић, пре ма 
ко ме ће се ње на по ти сну та еро ти ка и про бу ђе на, та ко ђе по ти сну
та, гре шна љу бав пре ма дај џаВла ди, пре о бра зи ти у не у ра чун љи
ву и не у мје ре ну, њој у дру гим при ли ка ма стра ну да ре жљи вост, 
ко ја во ди у ра сип ни штво. Го спо ђи ца стра да од сво јих за блу да и 
дез о ри јен та ци је у не раз ви је ном, за кр жља лом и при да вље ном емо
тив ном, а на ро чи то ерот ском жи во ту.

6.9. У кри зним и пре лом ним тре ну ци ма не при ја тељ ског те
ро ра и ра та Го спо ђи ца се при ла го ђа ва не при ја тељ ским же ља ма, 
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без осје ћа ња стра ха и сти да од на ци о нал не из да је. Њој на су прот 
сто ји Ве со, „ма ли и сме жу ран”, „сла ба чак чо век”, али не ка ко све
ча но ми ран и му шки одре шит, „ус прав ни ји не го ина че”, „као не ки 
че ли чан ко стур у том сла бом и сит ном те лу”. Чак и ње на на гла
ше но сла ба шна и крх ка мај ка про бу ђе ном ко лек тив ном сви је шћу 
пред ви ђа раз вој до га ђа ја и по ка зу је бри гу за свој на род и страх од 
не прав де и стра да ња.

6.10. Со ци јал на те ма ти ка и мо ти ва ци ја, а на ро чи то те ма Пр вог 
свјет ског ра та, из ра зи то је на гла ше на, али ни је до ми нант на у Го-
спо ђи ци. Све мо ти ва циј ске те мат ске ли ни је у функ ци ји су до ча ра
ва ња жен ског твр дич лу ка, по губ не стра сти штед ње и без об зир ног 
и бе сми сле ног сти ца ња. За то ни је мо гућ но про ту ма чи ти Го спо-
ђи цу са со ци о ло шког ста но ви шта, иа ко је те ма Пр вог свјет ског ра та, 
про мје на ко је је до нио и иде ја ко је га пра те то ли ко при сут на да би 
мо ра ла би ти пред мет за себ ног ра да.

6.11. На кра ју жи вот ног пу та Го спо ђи ци ни је су по треб ни љу ди 
ни ти их она при мје ћу је; пред њом је „ве ли ка, див на и смр то но сна 
пу сти ња штед ње у ко јој се чо век гу би као зр но пе ска и у ко јој не 
по сто ји и не мо же да по сто ји ни шта дру го”. Од нос ју на ки ње пре ма 
вре ме ну је крај ње упро шћен: „Ни вре ме за њу не по сто ји; по сто је 
са мо ро ко ви упла та и ис пла та. Бу дућ но сти не ма, про шлост је за
тр па на.” Тек по не кад успо ме на на дај џуВла да, оца и дје тињ ство 
„по ву че да ље нит на клуп ку се ћа ња”, на тај кр пеж и тр пеж од жи
во та, као те пред смрт не ве че ри док кр пи ча ра пе у мра ку, ште де ћи 
сви је тло, па мрак због уште де по ста је „слат ка та ма” ко ја ће јој до ћи 
гла ве. Му ње ви то од ви ја ње жи во та пред смрт је мен тал ни про цес 
у ко ји је пси хо ло ги ја вје ро ва ла као у за ко ни тост.

6.12. Основ но осје ћа ње Го спо ђи це је сте страх и не си гур ност; 
страх од пљач ке и раз бој ни ка. Све је „пред ви дје ла” за ко ва ла и обез
би је ди ла план ски; чи ни ла је и учи ни ла све „ка ко тре ба”, али се ни је 
мо гла обез би је ди ти од сво га твр дич лу ка и стра ха. За њу је стрес 
на гло спу шта ње ро лет не у су сјед ству. У „слат ком мра ку” на пи
па ла је на клај де р што ку обје шен свој мо кри ка пут, у стра ху у ње му 
„пре по зна ла” раз бој ни ка и пљач ка ша и па ла уми ру ћи од сла бо сти 
сво га ср ца. Та да је, у по сљед њим тре ну ци ма сви је сти ко ја се га си ла, 
би ла спрем на да дад не зла то за дах. У том шек спи ров ском зла то за 
дах са жет је сав ап сурд ње ног жи во та и иро ни ја суд би не. То се не 
мо же све сти на со ци о ло ги стич ку јед на чи ну. Том шек спи ров ском 
иро ни јом суд би не Ан дрић је мај стор ски по ен ти рао Го спо ђи цу, 
не сум њи во вр ло па жљи во ра ђе но дје ло с пи шче вим по гле дом и 
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ослон цем на европ ску књи жев ну тра ди ци ју. Го спо ђи ца је Ан дри
ћев „нај е вроп ски ји” ро ман.

* * *

По ка за ло се да је је ди но Го спо ђи ца Ан дри ћев „чист” ро ман 
ли ка. Сви оста ли ли ко ви су у функ ци ји освје тља ва ња глав не ју
на ки ње. Пи шчев од нос пре ма глав ној ју на ки њи је дис тан ци ран и 
иро ни чан, а у зна ку иро ни је је и ње гов од нос пре ма Жа ну Да ви лу 
и Омерпа ши Ла та су. Дис тан ца пре ма глав ном ју на ку је нај ма ња у 
на пу ште ном ро ма ну На сун ча ној стра ни, а вр ло је из ни јан си ра на 
у Пр о кле тој авли ји и у ро ма ну На Дри ни ћу при ја. 

Мо жда ро ман На Дри ни ћу при ја и не ма глав ног ју на ка, већ 
по је ди ни при по ви јед ни „бло ко ви” има ју сво је ју на ке, али ако се 
утвр ди ме то ни миј ска ве за из ме ђу Мех медпа ше Со ко ло ви ћа и мо
ста, за тим ве за из ме ђу Му те ве ли ћа као чу ва ра за ду жби не и мо ста, 
од но сно ве ли ког ве зи ра, па ако се ви ди да лајт мо тив цр не пру ге 
гра ди пр стен око ро ма на, он да по сто је озбиљ ни раз ло зи да се 
Мех медпа ша сма тра глав ним ју на ком ро ма на.

У Пр о кле тој авли ји је не мо гућ но по сма тра ти Ћа ми ла без Џем
сул та на, и обр ну то. Уз то, гроб и смрт фраПе тра гра де пр стен око 
ро ма на, па се ба рем ова три ју на ка мо ра ју из дво ји ти као „по вла
шће ни”.

Омер-па ша Ла тас је га ле ри ја пор тре та и ма ко ли ко глав ни 
ју нак био у сре ди шту па жње, из у зет ну ком по зи циј ску и зна чењ ску 
функ ци ју има сли кар Вје ко слав Ка рас, као и Омерпа шин кон траст
ни пар њак Бог дан Зи мо њић.

На ро чи то сло же ним по ка зу је се ро ман Трав нич ка хро ни ка, 
са два ком по зи циј ска пр сте на, три кон зу ла, јед ним „мла дим кон зу
лом” и три ве зи ра, до ми нант ним Жа ном Да ви лом, че ти ри „ље ка
ра”, „глав ном сви је шћу” Хам дибе га Те ске ре џи ћа, ко ја уо бру ча ва 
ро ман, и та јан стве ним Ма ри ом Ко ло њом. 

У Ан дри ће вим ро ма ни ма се по на вља ар хе тип ђа во ла, па лик 
твр ди це и „ра чун џи је”, пре ма ко ји ма се пи сац од но си на гла ше но 
иро нич но, за тим су ге сти ја по зо ри шта, по зор ни це, ам фи те а тра и 
глу ма ца, од но сно ју на ка с ма ском. Ве о ма су че сти ли ко ви умјет ни
ка: пи са ца, не и ма ра, гра ди те ља, сли ка ра, што је у ве зи са при су ством 
есе ји стич ких еле ме на та у ро ма ни ма и те мом умјет но сти и умјет
нич ког дје ла, од но сно са ау то по е тич ким сло јем ро ма на. Ту су и 
ју на ци жр тве, али и на сил ни ци и зло чин ци.

По себ но се за ни мљи вим по ка зао лик не си гур ног иден ти те та, 
„мје ша нац” склон ужи вља ва њу до иден ти фи ка ци је са дру гим до 
лу ди ла и смр ти. Те естет ске при ро де ка кве су Ко ло ња и Ћа мил 
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мо жда су и нај ви ша тач ка Ан дри ће ве при по ви јед не умјет но сти 
пор тре ти са ња.

Глав ни ју нак се не мо же по сма тра ти из ван си сте ма сло же них 
од но са са дру гим ли ко ви ма и струк ту ром ро ма на у цје ли ни. По
сма тра но са ста но ви шта по е ти ке ли ка, Ан дри ће ви ро ма ни се по
ка зу ју као из у зет но по ве за ни. По себ но зна чај ним се по ка зао ро ман 
Трав нич ка хро ни ка.

Ре зи ме

Ов дје се пред ста вља ју ре зул та ти ис тра жи ва ња оба вље ног 
под на ве де ним на сло вом. Ре зул та ти су си сте ма ти зо ва ни као за кључ
ци јер је је ди но та ко би ло мо гућ но пред ста ви ти ис тра жи ва ње у 
цје ли ни, а на огра ни че ном про сто ру. Рад је за ми шљен као при лог 
Ан дри ће вој по е ти ци ли ка, од но сно глав ног ју на ка. По ка за ло се да 
мје сто и функ ци ја глав но га ју на ка за ви се нај већ ма од ти па ро ма на, 
да је у по је ди ним ро ма ни ма ве о ма те шко од ре ди ти глав ног ју на ка 
(На Дри ни ћу при ја, Про кле та авли ја, па и Трав нич ка хро ни ка), док 
је то у ро ма ну ли ка (Го спо ђи ца) ве о ма ла ко утвр ди ти. По ка за ло се 
та ко ђе да су та ко зва не „Ан дри ће ве хро ни ке” – На Дри ни ћу при ја, 
Трав нич ка хро ни ка и Омер-па ша Ла тас – ти по ло шки ве о ма раз
ли чи ти ро ма ни, те да Ан дри ће ве ро ма не ва ља чи та ти у кон тек сту 
мо дер ног евр оп ског ро ма на. Вје ро ват но нај зна чај ни ји ре зул тат ово
га ис тра жи ва ња је сте јед но ма ло, ус пут но от кри ће. Иду ћи за јед
ним ис ка зом Алек сан дра Ти шме, да је ње го ва пр ва при по ви јет ка 
„Иби ки на ку ћа” на пи са на пре ма ту ђем мо де лу при по ви је да ња, 
до шли смо до за кључ ка да је у под тек сту Ти шми не при по ви јет ке 
Ан дри ћев ро ман На Дри ни ћу при ја, од но сно Ло ти ки на си жеј на 
ли ни ја у том ро ма ну. 
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