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тран сфор ма ци ју у окви ру су ма тра и стич ке, аван гард не и по ста ван гард не 
по е ти ке у про зи Цр њан ског, от кри је ње го ву ево лу ци ју, те за то об ли ко
ва ње ерот ског пра ти од Ма ске, При ча о му шком, Днев ни ка о Чар но је ви ћу, 
Се о ба и Дру ге књи ге Се о ба па до Ро ма на о Лон до ну. Ши ре гле да но, 
из два ја њем и про у ча ва њем дис кур са ерот ског у дра ми, по е зи ји и у про
зи Ми ло ша Цр њан ског ау тор ка успе ва да ура ди и ви ше од по ста вље ног 
ци ља – успе ва да вр ло пре ци зно, функ ци о нал но и ра зло жно по ка же и про
ту ма чи нај ду бља по е тич ка и фор ма тив на на че ла ње го вог књи жев ног де ла. 
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„Са свим је ра зу мљи во што исла ми сти
Ан дри ћа мр зе. И тре ба та ко да бу де.”

З. Ми лу ти но вић

Би ло је пи та ње вре ме на ка да ће се по ја ви ти сту ди ја ко ја ће те мељ
но и си сте ма тич но об ра ди ти сва ка ко нај про бле ма тич ни ји дио кри тич ке 
ре цеп ци је књи жев ног опу са Ива Ан дри ћа. Кон стан та у на сто ја њу да се 
дје ло срп ског но бе лов ца оспо ри као тен ден ци о зна иде о ло шка сли ка Бо сне 
под пла штом ли је пе књи жев но сти, а на ште ту оног ди је ла ста нов ни штва 
те зе мље ко ји ис по ви је да ислам, тра је у јав ном про сто ру ду же од пе де сет 
го ди на. Та ква вр ста кри ти ке по пра ви лу је пи са на без нај о снов ни јег 
по зна ва ња и ува жа ва ња књи жев но те о риј ских прет по став ки ту ма че ња 
књи жев ног дје ла, у по је ди ним слу ча је ви ма уз њи хо во свје сно пре не бре
га ва ње, а упра во са ви дљи вим иде о ло шким тен ден ци ја ма, ма ње или ви ше 
за кло ње ним иза ви со ко пар них кон струк ци ја псе у до на уч ног дис кур са, 
ко ји ма се од у ви јек без у спје шно ма ски рао ни зак ни во са знај ног по тен ци
ја ла по ли тич ки мо ти ви са не кри ти ке, у овом слу ча ју по не се не још и на
уч ним ам би ци ја ма. Сту ди ја Зо ра на Ми лу ти но ви ћа Бит ка за про шлост 
де таљ на је и ком пе тент на ме та кри тич ка ана ли за на зна че ног про бле ма 
и уз о ран при мјер скру пу ло зног по ле мич ког от по ра зло у по тре би књи
жев но сти у иде о ло шке свр хе.
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Тра ди ци ја ми шље ња, или бо ље ре ћи кон ти ну и тет јед ног чи та ња 
дје ла Ива Ан дри ћа, об ра ђе на је у Ми лу ти но ви ће вој књи зи кроз ин тер
пре та ци ју тек сто ва ње го вих нај и зра зи ти јих пред став ни ка, од Шу кри је 
Кур то ви ћа, пре ко Ади ла Зул фи кар па ши ћа, Му ха ме да Фи ли по ви ћа и 
Мух си на Ри зви ћа, до Ру сми ра Мах мут ће ха ји ћа. Ми лу ти но вић се освр ће 
и на дру ге за ступ ни ке слич ног при сту па Ан дри ћу, али је ак це нат на на
по ри ма ових не ко ли ко ства ра ла ца, ко ји су нај мар љи ви је уче ство ва ли у 
из град њи спе ци фич не пред ста ве о том пи сцу као ње ни во де ћи кре а то ри. 
Ми лу ти но вић го во ри о Ан дри ће вом дје лу у „дис кур су бо шњач ког на цио
на ли зма”, или „бо шњач ком на ци о на ли стич ком дис кур су”, до след но и 
нај че шће ко ри сте ћи син таг му „овај бо шњач ки дис курс” са на мје ром да 
ода гна за бу ну да је ри јеч о не ка квом оп штем и све при сут ном ра зу ми је
ва њу Ан дри ћа ме ђу бо сан ским и дру гим му сли ма ни ма: у увод ном по гла
вљу „Бо сан ски Ру жди” од мах се на во де име на нај и стак ну ти јих ау то ра 
из му сли ман ског кул тур ног ми љеа ко ји су да ли зна ча јан до при нос ту ма
че њу Ан дри ће ве про зе, по пут Мид ха та Бе ги ћа, Мид ха та Ша ми ћа и Ха
ти џе Кр ње вић, као и оних ко ји су ис ту пи ли у свој ству опо не на та на ве
де ном дис кур су – Ами ла Ка хро вић По са вљак, Ха рис Има мо вић, Та рик 
Ха ве рић, Му ха рем Ба здуљ и Не џад Ибра хи мо вић. (Дра го цјен је и ка сни
ји осврт на Ан дри ће ву по зи тив ну ре цеп ци ју у Тур ској.) Ми лу ти но ви
ће ва књи га оту да ни је иде о ло шки „про тив у дар”, већ студиja ис пи са на 
на под ло зи по у зда ног фи ло ло шког зна ња и са за вид ном оба вје ште но шћу 
из обла сти фи ло зо фи је, исто ри је, со ци о ло ги је и дру гих ху ма ни стич ких 
ди сци пли на. Све пре ми се озбиљ ног на уч ног ра да, ко је кар ди нал но не
до ста ју ау то ри ма тек сто ва и књи га о ко ји ма Бит ка за про шлост го во ри, 
са ме по се би ука зу ју на струк тур ну мањ ка вост по ку ша ја по ме ну тог дис
кур са да се Ан дрић на је дан та ко ра ди ка лан на чин етич ки про ка же. 
Ме ђу тим, у Ми лу ти но ви ће вој књи зи по сто ји и не што што по след њих 
го ди на у ра сту ћој мје ри про жи ма ме та кри тич ки го вор срп ске на у ке о 
књи жев но сти, а то је сна жна ли те рар на ком по нен та, ко ја на из вје стан 
на чин кул ми ни ра у Би ци за про шлост кроз ко ми ку из не на ђу ју ће ши ро
ког ра спо на и ефек та. На ни ма ло бе за зле ну по ја ву све дра стич ни јих ви
до ва и од је ка Ан дри ће вог оспо ра ва ња, на ро чи то у сај берсфе ри, ко јом се 
псе у до на уч ни „до ка зи” ши ре да ле ко бр же не го уте ме ље на зна ња о сми
слу и на мје ра ма по је ди них књи жев них дје ла, Ми лу ти но вић је од го во рио 
стро гом ака дем ском рас пра вом у од бра ну до сто јан ства јед ног умјет ни ка, 
па ра диг мат ског за ма тич ну кул ту ру и пи сца нај ви шег ран га у свјет ским 
окви ри ма; али исто вре ме но, Ми лу ти но вић је на ко мич не си ту а ци је не
спрет не хер ме не у ти ке и ап сур де и ало гич но сти апри о ри стич ког ми
шље ња од го во рио као пи сац, из ми чу ћи ака дем ској су во пар но сти са 
из ван ред ним кре а тив ним учин ком.

Већ се на осно ву на сло ва и под на сло ва пoглавља Бит ке за про шлост 
уо ча ва та ква ау то ро ва усмје ре ност: „Фи ло зоф ски да да и зам Му ха ме да 
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Фи ли по ви ћа”, „Три јумф про из вољ но сти: на ка у чу код док то ра Ри зви ћа”, 
„У зе мљи ака дем ских чу да” итд. Суп тил на алу зив ност под на сло ва „Нај
бо ље на ме ре Шу кри је Кур то ви ћа” го во ри, пре ма на зи ву чи та вог одјељ
ка, о „Ра ђа њу јед ног дис кур са” као по чет ку пу та ка де сти на ци ји на ко ју, 
у скла ду са по зна том из ре ком, не ри јет ко по ве ду нај бо ље на мје ре. Кур то
ви ћев текст „На Дри ни ћу ри ја и Трав нич ка хро ни ка од Иве Ан дри ћа у 
свје тлу брат ства и је дин ства” пи о нир ски је по ку шај иде о ло шке кри ти ке 
пи шче вог књи жев ног ра да, а Ми лу ти но ви ћев ко мен тар де мон стра ци ја 
јед но став ног и по у зда ног ме то да ко јим се ау тор Бит ке за про шлост у 
сво јим ана ли за ма слу жи: он ста во ве Ан дри ће вих са мо про кла мо ва них 
су ди ја при је све га под вр га ва про вје ри еле мен тар не ло ги ке и утвр ђу је да 
не за до во ља ва ју нај про сти ју прет по став ку ре зо но ва ња по ко ме се за кљу
чак из во ди из пре ми са, већ да тра га ју за „до ка зи ма” свог пре ду бје ђе ња, 
упа да ју ћи та ко у фан та стич не кон тра дик тор но сти. Кур то ви ће ва је при
мјед ба да Ан дрић упи су је у сво је дје ло исто риј ске не тач но сти (ко је је 
Мид хат Ша мић про вје рио и утвр дио као ау тен тич не исто риј ске из во ре 
Трав нич ке хро ни ке) не би ли зло на мјер но при ка зао бо сан ске му сли ма не. 
Јед на од епи зо да тог ро ма на ко ју Кур то вић узи ма за при мјер, ка да ве зир 
Ибра химпа ша ис тре са од сје че не људ ске уши и но се ве пред кон зу лом 
Да ви лом, у на став ку Кур то ви ће ве ин тер пре та ци је до би ја оправ да ње, 
бу ду ћи да је ри јеч, ка ко се ис ти че, о уче сни ци ма Пр вог срп ског устан ка, 
па сто га не баш са свим не пра вед но ка жње ним љу ди ма. Слич но је и са 
сце ном до че ка фран цу ског кон зу ла, опет ли те ра ри зо ва ном пре ма успо
ме ни из ме мо а ра Да ви ло вог исто риј ског про то ти па, у ко јој трав нич ке 
му сли ман ке ис ка зу ју свој про тест пре ма ње го вом до ла ску у тај град 
пљу ју ћи и псу ју ћи са сво јих про зо ра, што ће Кур то вић од мах за тим 
оци је ни ти, на кон што ипак тај до га ђај прет по ста ви мо гу ћим, као „оправ
дан и сим па ти чан па три от ски гест” (26). Та кву вр сту кри ти ке Ми лу ти
но вић на осно ву ње не по е тич ке хо мо лог но сти са со ци ја ли стич ким ре
а ли змом име ну је као му сли ман ски ре а ли зам (ка сни је и му сре а ли зам), 
ко ји за хтје ва да ствар ност у књи жев но сти бу де при ка зи ва на не она квом 
ка ква је сте или би мо гла да бу де, већ ка ква би у иде ал ним окол но сти ма 
из пер спек ти ве јед ног иде о ло шког обра сца тре ба ло да из гле да. Ми лу
ти но вић са жи ма нео др жи вост Кур то ви ће ве ар гу мен та ци је:

По ње гов ар гу мент је ра зор но то што сва ки пут кад Ан дри ћа оп ту
жи за из не ве ра ва ње исто риј ске исти не, у сле де ћем ко ра ку сâм по твр ди то 
за шта твр ди да је Ан дри ће ва зло на мер на измишљотинa: не што је пр во 
исто риј ски не тач но и не мо гу ће, па у сле де ћем ко ра ку ипак и тач но и мо
гу ће, да би на кра ју по ста ло чак и сим па тич но и оправ да но (40).

Освр ћу ћи са на Кур то ви ће вог из да ва ча и про мо те ра – Ади ла Зул
фи кар па ши ћа, ко ји ће, за раз ли ку од сво јих пре тен ци о зних на след ни ка, 
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из ра зи ти исти став о Ан дри ћу тран спа рент ном и не дво сми сле ном ми шљу 
да је Ан дрић „вјешт умјет ник на пи са ној ри је чи и ком би на тор ству, али 
под ла ду ша” (42), Ми лу ти но вић до ла зи до не ка да шњег но си о ца ме да ље 
пр во бор ца у ре до ви ма срод них ту ма ча – Му ха ме да Фи ли по ви ћа, ко ји је 
пре сти жно од лич је пре о тео не пра вед но за по ста вље ном Кур то ви ћу чу
ве ном ре че ни цом из тек ста „Бо сан ски дух у књи жев но сти, шта је то?” 
(1967) да је Ан дри ће ва књи жев ност „Бо сну ви ше дје ли ла, не го ли мно ге 
вој ске ко је су пре ко ње мар ши ра ле и у њој крв про ли је ва ле” (53). Иа ко 
не про пу шта да скре не па жњу на из вје сну пре тје ра ност у Фи ли по ви ће
вој оп сер ва ци ји, бу ду ћи да је, из ме ђу оста лог, ри јеч о вој сци Мех ме да 
Фа ти ха, ар ми ји Ау стро у гар ске мо нар хи је и на ци стич ком Вер мах ту, Ми
лу ти но вић се кон цен три ше на онај дио тек ста ко ји кон крет но од го ва ра 
на пи та ње по ста вље но у ње го вом на сло ву:

То је кон тем пла тив ни дух уро ња ва ња у оно што је би ло и про шло, 
у вјеч но, иза гра ни ца про ла зног, у оно са оне стра не те шког, не стал ног и 
те гоб ног ово зе маљ ског зби ва ња и збит ка. То не ги ра ње гра ни ца вре ме на 
и про сто ра као увје та људ ско сти, то вјеч но тра ди ци о нал но и тра ди ци о на
ли стич ко би ва ње као чо вјек, љу ди ко ји је су, ко ји су би ли и ко ји ће би ти, све 
у јед ном не пре ки ну том ни зу. Тај дух шкр те ри је чи и уз др жа ног по кре та, 
шкр те ша ре и бли је де бо је, ли шен бо гат ства и ле пр ша во сти, ли шен ни
јан са и ко ло ри та, ма си ван, си гу ран, ста лан, ста нац, тај су здр жа ни и је два 
не гдје у при крај ку на кра ју ли ни је, у од сја ју бо је, на ру бу ша ре, на кра ју 
ми сли, на из дан ци ма ло зе, на скри ве ним и при кри ве ним мје сти ма, у ми
ни ја ту ри и уоп ће у не ви дје лу, чул но раз и гра ни и по хот но жи вот ни дух, 
же ља, че жња, на гон (53–54).

Док је му сли ман ски ре а ли зам ла ко про на шао тер ми но ло шку пот
по ру у прет хо де ћем и ком пле мен тар ном по е тич коиде о ло шком нор ма
ти ви зму, за не у хва тљи ву при ро ду ове вр сте дис кур са би ло је по треб но 
ви ше кре а тив но сти, па је Ми лу ти но вић за ње га ско вао син таг му фи ло
зоф ски да да и зам. Ма да се на пр ви по глед мо же учи ни ти као тек јед на 
те о риј ска до ви тљи вост, фи ло зоф ски да да и зам отва ра пер спек ти ву у 
ко јој ана ли зи ра ни кор пус тек сто ва по ста је при хва тљив – ње га је мо гу ће 
по сма тра ти као по зни из да нак јед не од ра ди кал ни јих стру ја европ ске 
исто риј ске аван гар де. Пре те жни дио па су са на ве де них у Ми лу ти но ви
ће вој књи зи са свим под сје ћа ју на ону умјет нич ку прак су ко ја је те жи ла 
ап со лут ној не га ци ји, ис ка зу ју ћи из но ва да је сви јет па и умјет ност у ње му 
јед но ве ли ко ни шта. Ан дри ће ви ана ли ти ча ри опе ри шу у фор ми да да
и стич ког не ги ра ња књи жев но сти, бу ду ћи да је струк ту ра њи хо вих тек
сто ва сле де ћа: ци тат из Ан дри ћа – ње го ва не га ци ја по сред ством „да да
и стич ких ре че ни ца ко је пр ко се син так си, исме ва ју ло ги ку и из ру гу ју се 
иде ји да је зик мо ра има ти сми сао” (54; Ви дје ти још: 101, 117).
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И дру ге те ко ви не за пад но е вроп ске кул ту ре с по чет ка два де се тог 
ви је ка, ко ју кри ти ча ри оку пље ни у Ми лу ти но ви ће вој сту ди ји схва та ју 
као нај ши ри кон текст ан ти му сли ман ског кон цеп та оли че ног у Ан дри ћу, 
про на шле су сво ју при мје ну у „рас крин ка ва њу” тог пи сца, ка ко се о свом 
за дат ку ау то ри не ри јет ко са ми из ја шња ва ју. Мух син Ри звић, ау тор књи ге 
Бо сан ски му сли ма ни у Ан дри ће вом сви је ту (1996), при кло нио се пси хо
а на ли тич ком ме то ду у ин тер пре та ци ји Ан дри ће вих тек сто ва. Ан дрић 
се, на и ме, иден ти фи ко вао са по је ди ним сво јим ју на ци ма, ко је је Ри звић 
по бро јао сли је де ћи уста но вље но пре ду бје ђе ње о Ан дри ћу као не спор ном 
мр зи те љу исла ма. Не по сто ји ни ка кав си стем у пра вље њу Ри зви ће вог 
спи ска, упр кос књи жев но те о риј ском са зна њу о не по у зда но сти па у крај њу 
ру ку и не по треб но сти от кри ва ња пи шче вог ре зо не ра у свр ху објек тив не 
ана ли зе јед ног књи жев ног дје ла. Ан дрић је, ка ко Ми лу ти но вић са жи ма, 
„и де мон ски Тур чин, и сек су ал ни на сил ник, и чед ни дер виш и хи сте рич
на кон зу ло ва же на, и су ро ви ве зир, и му дри фра тар, и срп ски пр вак, и зли 
и раз врат ни осман ски се ра скер, и хр ват ски сли кар...” (63). Иа ко Ми лу ти
но вић твр ди да сви ови по је ди нач ни при сту пи Ан дри ћу пред ста вља ју 
са мо ва ри ја ци ју на те му оно га што је за по чео Шу кри ја Кур то вић, Бит ка 
за про шлост ипак, ка ко се и до са да већ мо гло уо чи ти, от кри ва јед ну 
спо знај ну ша ро ли кост, ко ја нај ви шу тач ку ког ни тив не екс тра ва ган ци је 
до ма шу је Ри зви ће вом књи гом:

Пред ла же мо чи та о ци ма сле де ћи екс пе ри мент: шта ра ди те кад се 
су о чи те са чи ње ни ца ма ко је опо вр га ва ју не ко ва ше ми шље ње? Мо гу се 
за ми сли ти два ис хо да: ве ћи на, нај ве ро ват ни је, про ме ни ми шље ње ко је се 
по ка за ло као по гре шно; не ки, мо жда, од лу че да чи ње ни це иг но ри шу, ка ко 
би мо гли да за др же сво је по гре шно ми шље ње. Мух син Ри звић не чи ни 
ни јед но ни дру го, не го отво ре но при зна чи ње ни це ко је опо вр га ва ју те зу 
о Иви Ан дри ћу ко ју у сво јој књи зи за сту па, али упр кос њи ма на ста ви да 
за сту па и обра зла же ми шље ње ко је су те чи ње ни це опо вр гле. По не кад те 
чи ње ни це про ту ма чи као Ан дри ћев опор ту ни зам: Ан дрић је „увјек у 
опре зно сти да идеј нопо ли тич ки не би оти шао да ље од сво је кон цеп ци је о 
тур ској вла да ви ни ко ја је ето иза се бе оста ви ла и те ко ви не кул ту ре и ду ха 
и спо ме ни ке трај не ху ма не ври јед но сти” (212). Да кле, Ан дрић го во ри с 
по што ва њем о осман ском на сле ђу, али то Ри зви ћа не на во ди на мо ди фи
ка ци ју те зе о Ан дри ћу мр зи те љу Ту ра ка, исла ма и Бо шња ка, не го на ин
тер пре та ци ју тог по што ва ња као опре за и опор ту ни зма (76).

О ве ћи ни ин тер пре ти ра них ау то ра Ми лу ти но вић на са мом по чет ку 
сва ког по гла вља уоб ли чу је јед ну на ра тив ну кон струк ци ју, ко ју ка сни је 
ва ри ра са на сто ја њем да са ти рич ки раз об ли чи са мо зва не ту ма че, пре
вас ход но Ан дри ће вог ли ка па тек он да дје ла, не до бро на мјер не ди ле тан
те на по љу на у ке о књи жев но сти, чи ји уви ди не би ни про во ци ра ли на 
ан га жо ва ни ју ре ак ци ју од нео ба ве зне па ро ди је да ни је на дје лу иде о ло шко 
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фал си фи ко ва ње све не вје ро ват ни јих об ли ка, све ве ћег бро ја и оби ма. 
Ан дрић је, чак и ме ђу нај ам би ци о зни јим по ду хва ти ма та кве вр сте, нај
че шће са мо по вод: „Ту ма че ње Ан дри ће ве књи жев но сти и ни је пред мет 
Ан дри ћев ства” (195), за кљу чу је Ми лу ти но вић по гла вље о тој, за са да, 
нај но ви јој књи зи из истог жан ра. Да би оцр тао кон ту ре го вор ног су бјек
та ка пи тал ног дје ла Ру сми ра Мах мут ће ха ји ћа, Ми лу ти но вић по се же за 
раз ви је ним сли ко ви тим при ка зом, ко ји ће ра ни јем чи та о цу Ан дри ћев
ства за зву ча ти са свим по зна то и знат но ви ше од то га:

Ан дри ћев ство ви ше под се ћа на за пис при ча ња – је дан од Мах мут
ће ха ји ће вих оми ље них из ра за – не го на ло гич ки струк ту ри са ну књи гу: 
као да не ко се дам ве че ри за ре дом до ла зи на јед но ме сто и оку пље ним 
слу ша о ци ма, на ци о нал но и вер ски осве шће ним мла ђим ти неј џе ри ма и 
ста ри јој го спо ди ко ји ни су има ли при ли ке да се ре дов но шко лу ју, али 
има ју по што ва ња за књи гу и уче ног чо ве ка, на ро чи то ако је наш, при по
ве да ства ри ко је му тог тре нут ка па да ју на па мет. Кад већ ока сни – не кад 
је је дан део сло же ног ар гу мен та раз ви јен и до ка зан, не го про сто кад се 
на вр ши не ко ли ко са ти па се сви ма ло за мо ре – го вор ник и пу бли ка се 
ра зи ђу, али се сле де ћег да на по но во ту са ста ну, па им го вор ник опет ис при
ча оно што је при чао ју че. И та ко се дам пу та. А го вор ник не оста вља ути сак 
не ко га ко на те са стан ке до ла зи с ја сним пла ном о то ме штa ће ре ћи, не го 
пре из гле да да као да го во ри о оно ме што му у том тре нут ку па да на па мет. 
Увек му пр во на па мет па да ју пат ње и стра да ња Бо сан ских Му сли ма на, 
и му сли ма на уоп ште, па о то ме нај че шће бе се ди. Ко му ни зам, хри шћан ство, 
мо дер ност, Евро па, фа ши сти, ра си сти, ори јен та ли сти, срп ски на ци о на ли сти, 
хр ват ски на ци о на ли сти, пу то пи сци са За па да, Ан дрић и ње го ви „жре ци” 
– а да и не по ми ње мо оне ма ле љу де што жи ве у ра ди ја то ри ма и но ћу нам 
куц ка ју ши фро ва не по ру ке – све се то још од Беч ког ра та 1683. го ди не 
за ве ри ло про тив Бо сан ских Му сли ма на, и ни о че му дру гом не ми сли до 
ка ко ће им нанeти но ве пат ње и стра да ња. Ста ри ја го спо да у пу бли ци 
по ди жу ка жи прст у ва здух и окре ћу се су се ду и они до да ју још не ког про
го ни те ља на ову ли сту, а мла ђи ти неј џе ри шкр гу ћу зу би ма и сти ска ју пе
сни це, је два се са вла ђу ју ћи да не од ју ре до нај бли жег ком пју те ра и уско
че у вер бал ни рат ко мен та ри ма на не ком од број них бо сан ских ин тер нет 
пор та ла, где за јед но са сво јим срп ским и хр ват ским екви ва лен ти ма пред
ста вља ју нај ве ћу збир ку ју ве нил них не у ро ти ча ра ко ју је свет ви део још 
од Де чи јег кр ста шког ра та (111–112).

Успје шно па сти ши ра ју ћи на по је ди ним мје сти ма и стил са мог Ан
дри ћа, Ми лу ти но вић под вла чи не ко ли ко бит них од ли ка Мах мут ће ха
ји ће вог при ло га овом ру кав цу ан дри ћо ло ги је: дис кур зив ну дез о ри јен
та ци ју из ме ђу је зи ка на у ке, по ли ти ке и те о ло ги је, ап со лут но од су ство 
си сте ма тич но сти, не у ва жа ва ње ло ги ке, про из вољ ност, им про ви за ци ју 
и у осно ви са свим очи глед но на сто ја ње да се Ан дрић по лу о бра зо ва ном 
чи та о цу оп се на р ски при ка же као кон цен тра ци ја све ко ли ког зла. Рат 
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ко ји се на дру штве ним мре жа ма из но ва об на вља по во дом ве ћи не ма кар 
и нај при год ни јих чла на ка о Ан дри ће вом жи во ту и ра ду свје до чи о ути
ца ју ка кав Ан дри ћев ство и књи ге слич не њој те же и ус пје ва ју да про из
ве ду. Има не што и у са мом оби му та квих књи га, ко је сво јом во лу ми но
зно шћу же ле да ве ри фи ку ју соп стве ну „ака дем ску не спор ност”, ка ко се 
Мах мут ће ха јић из ја снио о вла сти том дје лу. Ан дри ћев ство је еп ски број 
стра ни ца до ма ши ло ин те лек ту ал ном ис пра зно шћу ко ја се у свом дер
ви шком тран су бе со муч но вр ти у круг. У Ри зви ће вој књи зи ври ште ћи 
је упа дљи ва јед на под ва ла ка рак те ри стич на за се ми на р ске ра до ве не
мар них сту де на та: фонт, про ред и мар ги не по де ше ни су на на чин да 
књи га, пре ло мље на као лек ти ра за ни же раз ре де основ не шко ле, до сег
не ау то ри та тив них се дам сто стра ни ца. Ми лу ти но ви ће ва екс пер ти за 
та кве вр сте тек сто ва чи ни се као нај а де кват ни ји на чин за де мон стра ци
ју њи хо ве на уч не не у по тре бљи во сти, бу ду ћи да спа ја вр хун ску акри
бич ност са јед ним ве дрим то ном и ду хом те о риј ског при по ви је да ња и 
ти ме от кри ва сми је шне стра не нај о бич ни јег, ма да и не до бро на мјер ног 
ама те ри зма.

Ми лу ти но вић с пра вом Мах мут ће ха ји ћу до дје љу је по ча сно про чел
но мје сто ме ђу Ан дри ће вим ту ма чи ма истог усмје ре ња: Мах мут ће ха ји
ће ва спо соб ност из во ђе ња хер ме не у тич ких вра то ло ми ја на нај не о че ки
ва ни јим мје сти ма Ан дри ће ве про зе не сум њи во кан ди ду је Ан дри ћев ство 
за вр ху нац ли те ра ту ре у ко ју се то дје ло су ве ре но упи са ло, ули ва ју ћи 
на ду да је до сег ну та не над ма шна и сто га за вр шна тач ка јед ног ре цеп
циј ски про ма ше ног хо ри зон та:

У до ме ну гра ђе ви нар ства Ан дрић је на пра вио још је дан скан дал 
ко ји Мах мут ће ха јић под вр га ва па жљи вој се ман тич кохер ме не у тич кој 
ана ли зи. У при по ве ци „У зин да ну” Ан дрић је на пи сао: „Го то во код сва ке 
тур ске гра ђе ви не има уви јек, ма ње или ви ше, до зи ђи ва ња и пре гра да ка, 
гра ђе них да се за до во љи не ка ча со ви та, пр ва и нај ну жни ја по тре ба, без 
об зи ра на ло ги ку ма те ри ја ла, или трај ност гра ђе ви не” (221). До сре ди не 
Ан дри ћев ства, где се овај ци тат на ла зи, чи та о цу је већ ја сно да се ова ко 
нео пре зна из ја ва не ће по Ан дри ћа до бро за вр ши ти, али ни ко ни је спре ман 
за ре че ни цу ко ја сле ди од мах иза овог ци та та: „По ђе ли се од по и сто ве
ћи ва ња тур ског и му сли ман ског, што је по ла зи ште тог при по ви је да ња, 
на ве де ни за кљу чак је ну жна по сље ди ца осје ћа ња и ра зу ми је ва ња ци је лог 
на сли је ђа вје сни ка Хва ла као по ја ве без по че ла” (222). Да кле, ово што 
Ан дрић ка же о тур ским гра ђе ви на ма по про вин циј ским гра ди ћи ма и се
ли ма у Бо сни, у ства ри се од но си на гло бал ни ислам, на све што је у би ло 
ка квој ве зи са том ве ром, на те о ло ги ју, по ли ти ку, кул ту ру, еко но ми ју, 
за ко не – баш на све. Јер, на сле ђе ве сни ка Хва ла мо же се схва ти ти са мо 
хо ли стич ки: све што они ко је је оба сја ла све тлост исла ма чи не, увек је у 
ве зи са це лим тим на сле ђем, и до зи ђи ва ње шу пе у авли ји јед на ко је ма
ни фе ста ци ја су шти не исла ма као и те о ло шка рас пра ва. Код хри шћа на и 
аг но сти ка шу па мо же би ти са мо шу па; код му сли ма на, ме ђу тим, шу па је 
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у ди рект ној ко му ни ка ци ји са сри је дом људ ско сти: „Та ко је пре кри ве на 
укуп ност те тра ди ци је у ко јој су сви ње ни ви дљи ви об ли ци упра во оно 
што у да ном на во ду ни су – цје ли на ко ја из ви ре из нај ду бље сри је де људ
ско сти. Да би са др жа ји те тра ди ци је би ли схва ће ни, по треб но је у њи ма 
по зна ти њи хов те мељ – свје до че ње да не ма бо га до Бо га и свје до че ње да 
је Хвал Ње гов по сла ни” (222). До зи ђи ва ње и пре гра ђи ва ње те ме љи се на 
сту бо ви ма исла ма. Не ма раз у ме ва ња шу пе без раз у ме ва ња Бо га. Ан дрић, 
аг но стик, то ни је схва тао. Гле дао је шу пу и ни шта ни је раз у мео, јер ни је 
у њој ви део Бо га (130).

Бит ка за про шлост оби лу је и свим ва жни јим пра те ћим мо ти ви ма 
из истог ре пер то а ра, као што је Ње го ше ва ге но цид ност, срп ство Ме ше 
Се ли мо ви ћа и ве ли ки број дру гих кон тро вер зи ко је су хи пер тро фи ра ле 
то ком чи та вог тра ја ња при ка за ног Ан дри ће вог оспо ра ва ња. Ми лу ти но
ви ће ва књи га оту да је ма ла ен ци кло пе ди ја, уџ бе ник „ан ти ан дри ћев ства”, 
ко ји ће, осим пре до че не ин те лек ту ал не по у ке и за ба ве, пру жи ти ин фор
ма ци је о свим не до у ми ца ма ве за ним за на зна че ни про блем, рас про стра
ње ним и бри жно ње го ва ним у нај ра зли чи ти јим вр ста ма тек сто ва и јав них 
исту па. По ва жно сти те ме, ау то ро вој акри би ји и сна зи ње го ве ар гу мен
та ци је, вр сном ху мо ру и бри љант ном сти лу, Бит ка за про шлост иде у 
ред нај зна чај ни јих по ле мич ких књи га ис пи са них на срп ском је зи ку, 
не гдје из ме ђу Ча са ана то ми је Да ни ла Ки ша и Ду ха са мо по ри ца ња Ми ла 
Лом па ра; и она ће не сум њи во у пот пу но сти про ми је ни ти да љи ток рас
пра ве о Ан дри ћу и му сли ма ни ма, иа ко раз лог за рас пра ву на кон ње ви ше 
не по сто ји, уко ли ко га је ика да и би ло. 
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Књи га пе са ма Сва ки да шњи хлеб Гор да не Ђи лас је сте ње на де се та 
пе снич ка књи га, што на ме ће оба ве зу да се тим по во дом пред ста ви чи
та во ње но пе сни штво. 

Чи та ју ћи књи ге Гор да не Ђи лас под се тио сам се Шо пен ха у е ро ве 
пре по ру ке да по е зи ју не тре ба да пи шу мла ди љу ди, већ ис кљу чи во они 
пе сни ци ко ји по се ду ју из ве сно жи вот но ис ку ство, тач ни је емо ци је, ко је 




