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уз не ми ру ју ћим, по тре сним ми сли ма, у стал ном сме њи ва њу рас по ло же
ња и у по тра зи за сми слом. Кон тра дик тор на при ро да ду ше ко ја по зна је 
са мо там ну пра зни ну и учма лу сва ко дне ви цу, а на су прот то ме, плу ра
ли тет и ин тен зи тет, слич на је ду ши упра во Пе тра Ра ји ћа у Днев ни ку о 
Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског. 

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ

ИВO АН ДРИЋ У СО ЗЕР ЦА ЊУ  
ВЛА ДИ МИ РА ПИ ШТА ЛА

Вла ди мир Пи шта ло, Сун це овог да на: пи смо Ан дри ћу, Аго ра, Зре ња нин 
– Но ви Сад 2017

Жан ров ски хе те ро ге на књи га Вла ди ми ра Пи шта ла Сун це овог да на: 
пи смо Ан дри ћу мо же се чи та ти као ро ман, пу то пис, лир ска про за, или 
ро манесеј у коjeм пи сац от кри ва Ан дри ће ву и раз от кри ва соп стве ну 
по е ти ку. И наш но бе ло вац сма трао је да је при ро да књи жев ног по сла 
та ква да је пи сцу го то во не мо гу ће сли ка ти дру гог а да при том не да и 
сам свој пор трет или бар не ку цр ту од ње га. Иа ко из ре че на по во дом 
Не на до ви ће вог пор тре ти са ња Ње го ша у Пи сми ма из Ита ли је, Ан дри ће
во уве ре ње о про јек тив ном од но су пи сца пре ма де лу, ви ше но на дру ге 
жан ро ве, од но си ло би се на есеј. Kолико епи сто лар на фор ма Пи шта ло
вог нај но ви јег де ла упу ћу је на древ ни есе ји стич ки об лик, то ли ко ње гов 
про фе си о нал ни и ства ра лач ки про фил све до че о пред у сло ви ма ва ља ног 
есе ји зи ра ња: по се до ва ње све стра не кул ту ре, ен ци кло пе диј ске ши ри не 
зна ња, кри тич ке све сти, стил ског уме ћа, спо соб но сти ма те ри ја ли зо ва
ња и ожи вља ва ња пој мов ног, ме ди та тив но сти, на кло но сти ка етич ком 
и фи ло зоф ском... 

Ис ти чу ћи нео п ход ну лу ди стич ку ди мен зи ју не са мо ства ра ња већ 
и ту ма че ња књи жев ног де ла, са вре ме ни пи сац апо стро фи ра свог прет ход
ни ка: „Дра ги Ива не, У мла до сти ви сте пи са ли да је смрт ни грех го во
ри ти о књи жев но сти на не књи же ван на чин... Ира ци о нал но и ра ци о нал но 
за јед но чи не људ ско... Та ква је игра и пи са ње.” И да ље, о не ми нов но лич
ном до жи вља ју и ин ту и тив ној спо зна ји, Пи шта ло ве ли: „Мо је по зна ва ње 
ма те ри је ни је по вр шно. Али зна ње ни је ов де нај ве ћа вр ли на, већ ми сао 
и осе ћај. Ја их у де тињ ству ни сам раз ли ко вао. (...) Ако ми ни је би ла ја сна 
раз ли ка из ме ђу осе ћа ња и ми сли, мо же те ми сли ти ко ли ко су ми зна чи
ле раз ли ке из ме ђу при че, есе ја, ро ма на, пи сма.” Из тог укр шта ја ми сли и 
осе ћа ја, ло гич ког и ин ту и тив ног, про ис те кло је и сло бод но, есе ји стич ко 
об ли ко ва ње књи ге: „Ко ри стио сам ком би но ва не тех ни ке ко ла жа, пе ва ња 
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у два гла са, пле са са ду хо ви ма, кон тра пунк та, ко је до пу ње не спи ри стич
ком те ле па ти јом, и дру ги ма пре по ру чу јем.” С дру ге стра не, и кон тра пункт, 
као ва жно по е тич ко обе леж је Ан дри ће вог де ла – за зи ва ли су есе ји стич ко 
са гле да ва ње. 

По ла зе ћи од до жи вља ја, из ди ја ло га с Ан дри ћем Пи шта ло на сто ји 
да ис кљу чи по сред ни кекри ти ча ре: „Ко ри стио сам се са мо ва шим де лом. 
Кри ти ке сам сма трао ого ва ра њи ма. Био сам пре во ди лац са је зи ка иде ја 
на је зик сли ка. Же ља ми је би ла да их об ја сним чул но и асо ци ја тив но а 
не ме ха нич ки и не по ве за но.” Ипак, сво ју лич ну, ин ту и тив ну спо зна ју 
Ан дри ћа и ње го вог де ла Пи шта ло че сто осна жу је за зи ва ју ћи Mилоша 
Цр њан ског, ко ји је, уз оста ло, твр дио „да је тра гич но ве ро ва ти у књи ге, 
уоп ше ве ро ва ти. Ан дрић ве ру је”. 

Ука зав ши на из ве сну ам би ва лент ност ми сли Иве Андрићa: с јед не 
стра не „ан тро по ло шки и исто риј ски пе си ми зам” и, с дру ге, „из ве сну 
све тлу му дрост и фи ло зоф ску ве дри ну” (Љу би ша Је ре мић), ту ма чи су 
не мер љи во ве ћу па жњу по све ти ли оној пр вој, там ној ви зи ји чо ве ка и 
све та у ње го вом де лу. Вла ди мир Пи шта ло у сво јој но вој књи зи пре по зна
је и ис ти че хе ли о троп не ма ни фе ста ци је де ла на шег но бе лов ца. Та ин
тен ци ја ис так ну та је већ на сло вом – Сун це овог да на: пи смо Ан дри ћу и 
Про ло гом у ко јем пи сац, свом са бе сед ни ку, са оп шта ва: 

Сун це овог да на ни је са мо на слов јед не ва ше пе сме. Он су ге ри ше и 
ка ко ва ше де ло из гле да оба сја но сун цем овог да на... Ве ру јем да сте би ли 
по тај ни еле јац и да сте кре а тив не прин ци пе све та сво ди ли на је дан. То је 
би ло сун це. Го во ри ли сте да ствар но жи ви те са мо у оном про лећ нолет њем 
ђер да ну од сто два де сет сун ча них да на. И у там ни ци вам је би ло лак ше 
на сун ча ној стра ни. Же ле ли сте да љу ди бу ду, да чо ве чан ство бу де на 
сун ча ној стра ни. 

Раз го вор у ко ји се Пи шта ло упу шта с Ан дри ћем и ње го вим де лом 
за сни ва се на оним ин тер пре та тив ним обра сци ма ко ји на сто је да раз от
кри ју основ на зна че ња де ла, те мељ не он то ло шке ста во ве пи сца, од но се 
ко ји су кључ ни у Ан дри ће вој ви зи ји све та. Отуд и „тра га ње за фор му лом 
ме та фо ре ко ја се по на вља, за оп се сив ним сим бо лом око ко га се ʼуну тра
шње фор меʼ кри ста ли шу” (Сре тен Ма рић). А тај епи цен трал ни сим бол, 
то „сун це пи шче вог сун ча ног си сте ма” (Шпи цер), или „ег зи стен ци јал” 
(Ни че), код Ан дри ћа је упра во сун че ва све тлост. Још увек не по сто је ћи 
фре квен циј ски реч ник Иве Ан дри ћа ука зао би на из у зет ну уче ста лост 
лек се ме сун це у ње го вом де лу. Не са мо Ан дри ће ва ли ри ка и ме ди та тив
ни за пи си (на ро чи то ра ни пи са ни у екс пре си о ни стич ком ду ху), пу ни су 
сун ча не све тло сти. И ка сни је, зна тан број про зних (пу то пи сних, при по
вед них, есе ји сти чих) тек сто ва ра чу на на ову име ни цу сна жне, не дво сми
сле не сим бо ли ке (Ле ген да о Све том Фран ци ску из Аси зи ја, Сун це, На 
оба ли, Мост на Же пи, Раз го вор...). И ро ма неск ни ли ко ви, ко је до жи вља
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ва мо као но си о це пи шче вих спо зна ја о жи во ту и све ту (по пут Али хо џе 
и фраПе тра) су ге ри шу ми сао о ве чи тим ме на ма да на и но ћи, све тла и 
мра ка, ства ра ња и ра за ра ња. И ха лу ци нант носве тло сна ви зи ја, Је ле на, 
же на ко је не ма – бо ги ња сун ца, ја ви ла се већ у Ex Pon tu. Ко нач но, и у 
ау то по е тич ким есе ји ма о при ро ди и сми слу умет но сти/књи жев но сти 
(Раз го во ру с Го јом, О при чи и при ча њу), Ан дрић ис ка зу је ко ли ко ве ру у 
моћ при че да по мог не чо ве ку да се на ђе и сна ђе, да пли ва ба чен у оке ан 
по сто ја ња, то ли ко и ве ру у моћ чо ве ко вог би ћа да по глед усме ри го ре 
те же ћи ап со лу ту. 

На Ан дри ће ву хе ли о тр оп ну ми сао до са да су нај до след ни је упу
ћи ва ли Жа не та Ђу кић Пе ри шић, ау тор сту ди је Ка ва љер све тог ду ха и 
при ре ђи вач ре кон стру и са ног ро ма на На сун ча ној стра ни, и Дра ган Про
ле, ко ји, у пред го во ру из бо ра из Ан дри ће вог де ла на сло вље ног Сун це, 
за па жа: 

Ан дри ће ва сун ца ма хом ни су при род на и спон та на, не го су из раз 
људ ске бри ге и про ми шља ња, њи хо во све тло не си ја за рад оства ре ња 
не ких ап стракт них или уто пиј ских ци ље ва. На про тив, свр ха људ ског 
жи во та је у ње му са мом, у на по ру да наш жи вот бу де вре дан и до сто јан 
жи вље ња. Упр кос свим исти на ма о не прав да ма и не во ља ма ко је ста ну ју 
у жи вот ном све ту, Ан дри ће ва нај дра го це ни ја исти на оста је уну тар жи вот
но сти, сна ге пре по ро да и по нов ног ра ђа ња људ ско сти. На тра гу тог пи
шче вог уве ре ња мо же мо да тра га мо и за струк тур ним скло по ви ма ко ји 
су ње го во де ло учи ни ли то ли ко сна жним и ак ту ел ним.

Ан дрић пак бе ле жи: „Са њам јед ну до бро ту без гра ни ца ко јом бих 
хтио да не ко га оба спем, ко јом бих хтио да ме не ко оба спе”; на осно ву та
кве спо зна је ан дри ће вац Вла ди мир Пи шта ло те ме љи свој ди ја лог с њим: 
„...ви сте на сто ја ли да по све до чи те да осим мра ка и стра ха ко ји сва ко га 
кад кад об у зму, на све ту по сто је и чо веч ни је и ве дри је ства ри... као пи
сац, ви сте ста вља ли облог би је но ме. При том чо ве ку ни сте обе ћа ли да 
и у су тра шњем све ту ни ког не ће ту ћи, са мо да ће ве ро ват но то би ти дру
ги”, бе ле жи Пи шта ло сво ја за па жа ња у по гла вљу „До бро та”. На сто је ћи 
на про све ти тељ ској ди мен зи ји и му дро сном ка рак те ру Ан дри ће вог де ла, 
на ла зи: „Ни кад ни сте за бо ра ви ли да сте тек у књи га ма на шли нео п ход ну 
хра ну ма шти ко ју вам ни по ро ди ца ни дру штво ни су мо гли да ти. На да ли 
сте се да ће ва ше књи ге не ко ме би ти про зор, као што су ту ђе би ле за вас.”

И са ма би о гра фи ја Иве Ан дри ћа би ла је по твр да уве ре ња о на по
ри ма да се пре ва зи ђе („над му дри”) слу чај ност ро ђе ња: „Ви сте по шли 
пу тем ко ји сте на цр та ли. Же ле ли сте да пу ту је те – из гру бо сти у уљу
ђе ност, из ха о са у хар мо ни ју. Ва ља ло је по бе ћи од обич ног, од стид но 
ба нал ног, од ста рог се бе”; уо ста лом: „Све што је икад по стиг ну то на све
ту по стиг ну то је упр кос не че му, упр кос пред ра су да ма, упр кос бо ле сти, 
упр кос си ро ма штву.” (Уз гред, иде ју о са мо ра ђа њу, ау то кре а ци ји, вољ ним 
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на по ри ма да се, ако не до сег не, оно бар по сег не за ви шим фор ма ма у 
сфе ри ду ха, лајт мо тив ски про вла чи Пи шта ло и кроз ра ни је сво је књи ге.) 
По тен ци јал ност, на ла зи Ан дри ћев по кло ник и след бе ник, је сте „су штин
ски еле ме нат” де ла овог ве ли ка на: „Хте ли сте да ваш жи вот бу де све
ти о ник но вим пут ни ци ма на кри вим пу те ви ма.” 

Зна, да ка ко, Пи шта ло да ни Ан дри ћа ни се бе ни је мо гу ће ту ма чи ти 
и раз у ме ти ап стра ху ју ћи кон текст, већ је нео п ход но ства ри са гле да ти из 
раз ли чи тих пер спек ти ва; ту ма че ћи текст, пра те ћи би о гра фи ју, зна ју ћи 
кул тур но и сто риј ски ми ље. Сто га Сун це овог да на „ни је ро ман о јед ном 
чо ве ку, већ о јед ној кул ту ри”. А та кул ту ра, до жи вља ва на је, че сто, по
гле дом спо ља, упо ре ђи ва на и име но ва на оним че га у њој не ма. И Ан дри
ће во, а по ка зу је се и Пи шта ло во уве ре ње је дру га чи је; и у тој кул ту ри, 
за јед нич ком њи хо вом за ви ча ју: „ИМА све га што си ка дар да раз у меш 
и осве тлиш.” У оном „Јер и ми...” – што по ку ша ва да из му ца је дан од ју
на ка Трав нич ке хро ни ке, Пи шта ло на ла зи жуд њу чи та вог Бал ка на „да 
на ше име не уги не у бо љем и чо веч ни јем све ту”. Спо со бан да свет ви ди 
очи ма мно гих, сво јим све ра зу ме ва њем Ан дрић ка зу је „за што се Бал кан 
не кад звао ca te na mun di, жи ла ку ца ви ца све та”.

У Ча роб ном бре гу То мас Ман, ко ји, зна мо, има та ко ђе по вла шће но 
ме сто у Пи шта ло вој лек ти ри, ка зу је о то ме да чо век не жи ви са мо сво јим 
лич ним жи во том, већ и жи во том сво га до ба. По је ди нац ко ји има ви со ке 
лич не ци ље ве, и ула же на по ре да их оства ри, по ста вља и сво јој епо хи 
пи та ња о сми слу тих на по ра. Ако тој са вре ме но сти не до ста ју на да и сме
ро ви, ако му то дру штво на пи та ња о крај њем сми слу свих на по ра од го
во ри му ком, то ће осу је ти ти лич не на по ре. Та кво ста ње ин хи би ра но сти 
и апа ти је мо гу да пре ва зи ђу са мо две ка те го ри је љу ди: или они гру бе 
ви тал но сти, или са свим из у зет не лич но сти с ви со ко ус по ста вље ном мо
рал ном вер ти ка лом. Тим хе рој ским при ро да ма при па да и Иво Ан дрић, 
за ко га мно ги твр де да је био кул тур ни ји од дру гих. А „кул ту ра је ипак, 
умно го ме, пре ве зи ла же ње тре нут ка” (Сре тен Ма рић). 

„Слат ка је свје тлост и до бро је очи ма гле да ти сун це”, зна ју то и Ан
дрић и Пи шта ло.

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ




