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по зна јеш и пре ма ко ји ма га јиш нај ду бља осе ћа ња на пра ви ти ли те ра р не 
ју на ке? Да је ау тор ка би ла на до бром пу ту да про на ђе ме ру из ме ђу сво
јих сно ва ња и сво јих тка ња, не ма сум ње. И у ро ма ну ко ји ни је об ја ви ла, 
као и у нео бја вље ној гра ђи, а по нај пре у ни зу при по ве дач ких књи га и 
ро ма на по ко ји ма је пам ти мо, на ла зи мо и да нас ве шти ну при по ве да ња 
Ми ли це Ми ћић Ди мов ске. А мо жда је упра во на ве де на ве шти на од го вор 
на пи та ње за што не ка де ла над жи вљу ју сво је твор це, а не ка дру га, упр
кос све му, то не мо гу...
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БЕ ЛО РУ СКА ТУ МА ЧЕ ЊА ДЕ ЛА  
СРП СКОГ НО БЕ ЛОВ ЦА

Ан на В. На у мо ва, Фе но мен кульֳур но ֱ о ֲо ֱ ра ничья в ֳвор че сֳве Иво 
Ан дри ча, РИВШ, Минск 2018

Ове го ди не у Мин ску, у из да ва штву Ре пу блич ког ин сти ту та ви со
ке шко ле иза шла је мо но гра фи ја Ане На у мо ве по све ће на де лу срп ског 
но бе лов ца – Фе но мен по гра нич но сти кул ту ра у де лу Иве Ан дри ћа (у 
ори ги на лу на ру ском је зи ку: Фе но мен кульֳур ноֱо ֲо ֱ ра ничья в ֳвор
че сֳве Иво Ан дри ча). Ау тор ка се ба ви Ан дри ће вим де лом већ де вет 
го ди на, ре дов но на сту па на кон фе рен ци ја ма, про мо ви ше де ло на шег 
но бе лов ца у Бе ло ру си ји и ши ри зна ње о ње му у кру гу бе ло ру ских ис
тра жи ва ча књи жев но сти. Иа ко су Ан дри ће ва де ла сво је вре ме но би ла 
пре во ђе на на ру ски и бе ло ру ски је зик, мо ра мо при зна ти да је он не до
вољ но афир ми сан у ис точ но сло вен ским зе мља ма – у од но су на ње гов 
ствар ни зна чај и ве ли чи ну. У Бе ло ру си ји, Ан дри ћу су, у ра зним пе ри о
ди ма, у пред го во ри ма, пе ри о ди ци, ен ци кло пе ди ја ма или у окви ру дру гих, 
ши рих те ма, по све ти ли па жњу по зна ти сла ви сти Иван Ча ро та, Га ли на 
Тва ра но вич, Бо рис Са чан ка. Ме ђу тим, мо но гра фи ја Ане На у мо ве је пр во 
ком плек сно ис тра жи ва ње Ан дри ће вог де ла у исто ри ји не за ви сне Бе ло
ру си је, под мен тор ством проф. др Ива на Ча ро те, чи ји уче ни ци, та ко ђе, 
ра де на по љу ср би сти ке у Бе ло ру си ји. 

У фо ку су па жње Ане На у мо ве у ње ном на уч ном ра ду је фе но мен 
по гра нич но сти кул ту ра ко ји је, ка ко твр ди ау тор ка, под јед на ко ак ту е лан 
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за Бе ло ру се и за Ср бе. И за ње ну отаџ би ну мо же да се ка же да је „ку ћа 
на сред дру ма”, а у раз ли чи тим исто риј ским до би ма ула зи ла је у са став 
ра зних др жав них тво ре ви на и по ста ла ме сто укр шта ња ути ца ја пра во
сла вља, ка то ли чан ства, уни јат ства, ју да и зма и чак у не ким пе ри о ди ма 
– исла ма. Упра во ов де се су сре ћу две ци ви ли за ци је: за пад на и пра во
слав нови зан тиј ска, што је, као и на Бал ка ну, до во ди ло до раз ли чи тих 
су ко ба и не су гла си ца. А слич но сти из ме ђу две сло вен ске те ри то ри је 
На у мо ва от кри ва у раз ли чи тим аспек ти ма, при ме ра ра ди – при ка зу ју ћи 
и ана ли зи ра ју ћи текст јед ног ру ског бо го сло ва, пу бли ци сте и пе да го га 
Дми три ја Скрин чен ка под на сло вом „Има мо сво ју Бо сну” („У нас своя 
Бо сния”) ко ји је по све ћен упо ре ђе њу ак ту ел них про бле ма ду хов ног раз
во ја Бо сне и Бе ло ру си је на са мом по чет ку ХХ ве ка.

За то На у мо ва из но си пред чи та о ца јед ну ве о ма хра бру те зу – да 
Ан дрић ни је са мо Бал кан ски Хо мер не го пи сац свих по гра нич них ре
ги ја. Сво ју те зу ау тор ка до ка зу је вр ше ћи ана ли зу Ан дри ће вог де ла и 
по ка зу ју ћи да су ње го ве ет но кул тур не те ме уни вер зал не јер не мо ра ју 
да се од но се на Бо сну као та кву, и јер опи су ју оп ште прин ци пе, мо де ле 
и ме ха ни зме ин тер ак ци је у си сте му „свој –ту ђи”. Тај си стем функ ци о ни ше 
као ма те ма тич ка фор му ла и мо же да се при ме ни на би ло ко ји кул тур ни 
си стем ко ји се „на ла зи у кон так ту са еле мен том дру га чи јег по ре кла”. 

Ка ко се у мо но гра фи ји де фи ни ше „по гра нич ност”?Има мо те ри
то ри је ко је су уда ље не од је згра кул тур ног си сте ма, на ла зе се на са мој 
пе ри фе ри ји и са мим тим под ло жне су ути ца ји ма дру гих кул тур них 
си сте ма, што до во ди до фор ми ра ња је дин стве не – не ста бил не, а пло до
твор не – сим би о зе ду хов ног ис ку ства. Љу ди ко ји жи ве на та квим по гра
нич ним те ри то ри ја ма од ли ку ју се од ре ђе ним пра ви ли ма и прин ци пи ма 
по на ша ња, по гле ди ма на жи вот и свет. Ау тор ка твр ди да је Иво Ан дрић 
уо ча вао по гра нич ност у сво јим књи жев ним ли ко ви ма, у са мом се би, у 
сво јим су на род ни ци ма и дру гим љу ди ма. Би ти „чо век са по гра нич не 
ре ги је” у исто вре ме је и те рет и бо гат ство. 

Ју на ци са по гра нич них ре ги ја, као гру па ци је, не мо гу се ана ли зи
ра ти као за тво ре не гру пе, твр ди Ана На у мо ва. Сва ка од тих гру па се 
пре пли ће са дру гом. Ре ци мо – Бо са нац. Код Ан дри ћа, он по не кад има 
ка рак те ри сти ке по пут би ло ко јег чо ве ка из Бо сне. С дру ге стра не, ни је 
исто би ти му сли ман и пра во сла вац. А ова за јед ни ца је део „гру па ци је 
ди нар ског ти па” или „хо мо бал ка ни ку са”. Све ове гру па ци је се ме ђу
соб но укр шта ју, укљу чу ју ћи јед на дру гу. На у мо ва из во ди за кљу чак да 
не ма чи стог иден ти те та, сви има ју по не што од јед не а по не што од дру
ге за јед ни це. Не мо же се го во ри ти о јед ној кул ту ри или ци ви ли за ци ји 
ко ји ма они при па да ју, већ о ви ше смер ним ути ца ји ма и укр шта њи ма.

На у мо ва уво ди не ке за ни мљи ве тер ми не у ана ли зу Ан дри ће вих 
ли ко ва. За ли ко ве ко ји су из ме ђу две кул ту ре ка же да су „лу та ли це кул
ту ра” (рус. „стран ни ки культур”). Та ко ђе, ау тор ка при ме ћу је да је код 
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Ан дри ћа јак ко лек тив ни пси хо ло ги зам, а не (са мо) ин ди ви ду ал ни. У 
Омерпа ши Ла та су то је ја ко из ра же но у при ка зи ва њу ње го вог „мур
тадта бо ра”, али се та ко ђе ана ли зи ра на при ме ру дру гих Ан дри ће вих 
про зних де ла. При том, спо ми ње се и „по гра нич ност” са мог Ан дри ћа, 
по де ље ног из ме ђу кул ту ра не ко ли ко ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је. На
у мо ва сма тра свр сис ход ним да се на пра ви ана ли за дру штве не пер цеп ци је 
та квих „по де ље них” пи са ца као што су Иво Ан дрић, Ме ша Се ли мо вић 
и дру ги, ра ди обо га ће ња ме то до ло шког ис ку ства бе ло ру ске на у ке о књи
жев но сти. Ау тор ка то чи ни на осно ву на уч них чла на ка и мо но гра фи ја 
срп ских, хр ват ских и бо сан ских ау то ра, као и ју го сло вен ске штам пе по
след њих де це ни ја ХХ ве ка. Ко мен та ри шу ћи де ша ва ња и про це се ко ји 
су се од ви ја ли у овом пе ри о ду у Ју го сла ви ји, На у мо ва има на уму ти по
ло шки срод не по ја ве књи жев но сти у Бе ло ру си ји – По ља ке с бе ло ру ским 
ко ре ни ма (Ада ма Миц кје ви ча, Ели зу Оже шко ву и др.) као и број не бе ло
ру ске пи сце ко ји пи шу на ру ском је зи ком и са мим тим оте жа ва ју по сту
пак „на ци о нал не атри бу ци је” њи хо вог де ла.

Ау тор ка мо но гра фи је вр ши не по сред ну ана ли зу фе но ме на по гра
нич но сти на раз ли чи тим ни во и ма умет нич ког тек ста (ви ше о про бле ма
ти ци, струк ту ри умет нич ког кон флик та, хро но то пу, ка рак те ри ма ју на ка, 
фол клор ним и ми то ло шким еле мен ти ма, а ма ње о по е ти ци и струк ту ри 
при по ве да ња) и пре ла зи на ис тра жи ва ње умет нич ке фи ло зо фи је срп ског 
пи сца. Ње ну су шти ну, у од но су на про блем ет нич ке и вер ске по гра нич
но сти, На у мо ва ис ка зу је у по гла вљу под на сло вом „Фу ту ро ло ги ја Иве 
Ан дри ћа”. Има ју ћи у ви ду бал кан ско и стра но ис ку ство ту ма че ња Ан
дри ће ве про зе као про ро чан ских и ви зи о нар ских де ла, На у мо ва по ку ша
ва да на ђе ба ланс из ме ђу ис ти ца ња „пе си ми стич ких сли ка бу дућ но сти”, 
ко је се по не кад из два ја ју у ве зи са пој мом мр жње, и „Ан дри ће вог исто
риј ског оп ти ми зма”, ко ји је по зи вао на не пре ста ну бор бу за пре ва зи ла же
ње пре пре ка усло вље них исто риј ском про шло шћу за пад ног Бал ка на, 
ве ру ју ћи да је при бли жа ва ње том ци љу мо гу ће, чак и по жељ но.

За ни мљи во је по гла вље мо но гра фи је ко је је по све ће но упо ред ној 
ана ли зи по је ди них та ча ка Ан дри ће ве умет нич ке фи ло зо фи је са ста во
ви ма Освал да Шпен гле ра, Ар нол да Тојн би ја и Се мју е ла Хан тинг то на. 
На у мо ва твр ди да је Ан дрић у свом док то ра ту и књи жев ним тек сто ви ма 
из ра зио не ке иде је пре ци зни је, ја сни је, убе дљи ви је не го по зна ти за пад
ни исто ри ча ри, фи ло зо фи и по ли ти ко ло зи. Шта ви ше, ура дио је то пре 
њих. На у мо ва по ку ша ва да про ши ри кон текст пер цеп ци је де ла срп ског 
но бе лов ца до исто ри о зоф ског, што би у слу ча ју пра вил ног раз у ме ва ња 
мо гло до при не ти ак ту е ли за ци ји и по пу ла ри за ци ји Ан дри ће вог де ла код 
са вре ме них чи та ла ца, а мо жда чак и спа си ти свет од ка та стро фа иза зва
них сле пи лом из гу бље ног чо ве ка. Из ме ђу оста лог, ка ко на во ди На у мо
ва, сам Ан дрић је по зи вао по ли ти ча ре да обра те па жњу на књи жев ност. 
Ау тор ка на во ди пи шчев за пис из све ске: 
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Они ко ји упра вља ју зе мља ма и суд би на ма на ро да, тре ба ло би да 
обра те па жњу на раз ви так и пра вац свих умет но сти а на ро чи то књи жев
но сти ко ја је, при род но, од свих умет но сти нај бли жа жи во ту и раз ви ја њу 
зе мље и дру штва. (...) По ја ве и прав ци у књи жев но сти, пре све га, су слут ње 
и на го ве шта ји оно га, што жи вот спре ма за су тра шњи цу.

Ана На у мо ва не са мо да ин тер пре ти ра Ан дри ће ве тек сто ве, осла
ња ју ћи се на до стиг ну ћа раз ли чи тих ме то до ло шких шко ла и кон цеп ци ја, 
већ се освр ће на ре цеп ци ју де ла Иве Ан дри ћа на Бал ка ну и у зе мља ма 
Ис точ них Сло ве на. За ни мљи во је са зна ти ка ко су ис тра жи ва чи, пу бли
ци сти и но ви на ри из Бе ло ру си је, Ру си је и Укра ји не у раз ли чи то вре ме 
ре а го ва ли на Ан дри ће ве те ме. Ре ци мо, је дан укра јин ски но ви нар у ро
ма ну На Дри ни ћу при ја тра жи од го во ре на пи та ња ак ту ел на за ње го ве 
су на род ни ке – ка ко оце њи ва ти ау стро у гар ско до ба укра јин ске исто ри је, 
ко ја је уло га ца ра Фран ца Јо зе фа у њој и дру го. Ову и слич не чи ње ни це 
На у мо ва пра ти сво јим ре флек си ја ма и ана ли за ма осо бе но сти кон кре ти
за ци је и ак ту е ли за ци је сли ка Ан дри ће ве про зе у за ви сно сти од чи та о
че вог по ре кла и ње го ве иде о ло шке ори јен та ци је. Је дан од ње них за кљу
ча ка је сле де ћи: ре цеп ци ја Ан дри ће вих де ла упра во у Бе ло ру си ји и 
Укра ји ни, за раз ли ку од Ру си је, отво ре ни ја је и осе тљи ви ја пре ма ет нич
кој и ре ли гиј ској про бле ма ти ци пи шче вог де ла. Ис тра жи ва чи Ан дри ће вог 
де ла бе ло ру ског и укра јин ског по ре кла (Иван Ча ро та, Га ли на Тва ра но вич, 
Па вел Ру дја ков) увек по ла зе од не по сред них па ра ле ла у исто риј ским 
суд би на ма њи хо ве до мо ви не и Ср би је или Бо сне, док код Ру са та ква 
по ре ђе ња ни су очи глед на. То ме На у мо ва да је и сво је об ја шње ње:

Раз лог је ве ро ват но у то ме што на ци о нал не ма њи не ко је жи ве у 
Ру си ји, по пра ви лу, пред ста вља ју гру па ци је ет но са не сло вен ског по ре кла. 
На су прот то ме у Бе ло ру си ји, Укра ји ни, Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни 
кон тра дик ци је се ја вља ју упра во из ме ђу бли ских и срод них ет но са. Што 
је ци ви ли за циј ска гра ни ца ста бил ни ја, то ма ње не ре ше них пи та ња по
сто ји. А „ци ви ли за циј ски јаз” са нео д ре ђе ним гра ни ца ма фор ми ра се 
та да ка да се кри те ри ју ми по де ле за ма гљу ју и ли ни ја по де ле про ла зи уну
тар сва ког по је ди нач ног чо ве ка. Упра во та ква по гра нич ност за ни ма ла је 
Ан дри ћа. 

По гла вље мо но гра фи је Ане На у мо ве по све ће но пре гле ду књи жев
ног кон тек ста – пи са ца из Бо сне и Ср би је, Ан дри ће вих „прет ход ни ка” 
и „на след ни ка” – би ће ве ро ват но за ни мљи ви је бе ло ру ском не го срп ском 
чи та о цу. Раз лог је јед но ста ван – ово по гла вље пред ста вља оп шти пре глед 
срп ске књи жев не исто ри је XIX и XX ве ка, ко ју је дан Рус или Бе ло рус 
мо же упо зна ти на свом ма тер њем је зи ку.

Да кле, ви ше а спект ност и ра зно ли кост те ма ко је је На у мо ва до та кла 
у сво јој мо но гра фи ји ука зу је на по тен ци јал но ши рок круг за ин те ре со
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ва них чи та ла ца – то су сви они ко ји се за ни ма ју за Ан дри ћев опус, од
но сно за ком па ра тив на сла ви стич ка ис тра жи ва ња и про бле ма ти ку по гра
нич но сти кул ту ра у ши рем сми слу. Књи га је на ру ском је зи ку, а из вод из 
ње на срп ском об ја вљен је у Све ска ма За ду жби не Иве Ан дри ћа, бр. 35, 
2018. го ди не. Мо же се ре ћи да је Ана На у мо ва јед на од при пад ни ца мла
ђе ге не ра ци је сво је вр сне сла ви стич ке шко ле Ива на Ча ро те, ко ји је то ком 
свог це ло жи вот ног де ло ва ња на по љу уна пре ђе ња бе ло ру скосрп ских 
од но са ве о ма ути цао на про мо ви са ње срп ске књи жев но сти у Бе ло ру си ји. 
А чи ни се да је Иван Ча ро та до био низ уче ни ка – след бе ни ка ко ји на ста
вља ју ње го ве иде је: про шле го ди не је у Мин ску иза шла књи га Бе ло ру
ски ње Људ ми ле Ци ма но вич по све ће на де лу Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 
а ове го ди не мо но гра фи ја Ане На у мо ве. Оста је на да да ће ова кви по те зи 
у уза јам ном про у ча ва њу сло вен ских књи жев но сти, као и ин те ре со ва ње 
за срод не по ја ве у ду хов но бли ским кул ту ра ма и да ље пра ти ти раз вој ни 
пут сла ви сти ке, чи ји су пред став ни ци све сни соп стве них на ци о нал них 
вред но сти и те же ка за јед ни штву пу тем при сни јег упо зна ва ња.

Да ја на ЛА ЗА РЕ ВИЋ




