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КЊИЖЕВНОСТ И ЖИВОТ – ЈЕДНА ПРИЧА
(Жанета Ђукић Перишић: Писац и прича, Академска књига, Нови Сад, 2012)

„Чим ви ди те да се не ки кри ти чар или исто ри чар књи жев но сти кре ће ви ше око 
би о гра фи је пи сца не го око ње го вог де ла, на пу сти те ту лек ти ру. Из тог че пр ка ња по 
би о гра фи ји, из кри ти ча ре вих ’по ре ђе ња’ ауто ро вог жи во та и ауто ро вог де ла, и из во-
ђе ња ’за ни мљи вих за кљу ча ка’, не ће те са зна ти ни шта ко ри сно ни па мет но.“ Та ко је Иво 
Ан дрић, не са мо јед ном, у Зна ко ви ма по ред пу та ис ти цао ка ко за ни ма ње за чи ње ни це 
пи шче ве би о гра фи је, у осно ви, ни је до бар пут за раз у ме ва ње ње го вог де ла. Ме ђу-
тим, ка да је сам Ан дрић узи мао да се ба ви де ли ма ода бра них пи са ца: Вит ме на, Ву ка, 
Ко чи ћа, Ње го ша..., ње гов опис ни је ни ма ло био ли шен чи ње ни ца ванк њи жев не ствар-
но сти. На тај па ра докс, ис так нут на са мом по чет ку ове обим не књи ге озна че не као 
„Ства ра лач ка би о гра фи ја“, ука зу је Жа не та Ђу кић Пе ри шић. „Ан дрић се“ – ка же она – 
„ште дро осла ња на по дат ке из исто ри је њи хо вих жи во та: њи хо ва лич ност, склоп при-
ват них, по ве сних и дру штве них окол но сти ко је су их фор ми ра ле за ни ма ле су га бар 
ко ли ко и њи хо ва де ла.“ 

Ако су са мог Ан дри ћа ван тек стов на пи та ња за ни ма ла „бар ко ли ко“ и пи та ња са-
др жа ја и вред но сти раз ма тра ног тек ста, он да се мо же раз у ме ти због че га је и са ма 
ауто ри ца ње го ве кри тич ке би о гра фи је ин тен ци о нал но по се гла за при би ра њем и си-
сте ма ти за ци јом број них по је ди но сти ве за них за ње гов жи вот и рад. Бу ду ћи да је опи-
су Ан дри ће вог жи во та, ње го ве ства ра лач ке би о гра фи је, ова агил на же на при сту пи-
ла са знат ном до зом „по сто ја не по све ће но сти“, ла ко се да ра за бра ти због че га је свој 
ис тра жи вач ки рад она за сни ва ла на иде ји „о истин ској по ве за но сти Ан дри ће вог жи-
во та и ње го ве лич но сти са ње го вим де лом“. Ис ти чу ћи ка ко је са мо умет нич ко де ло 
„усло вље но спо ља шњим окол но сти ма“, она је, за пра во, ис ка за ла на ме ру да свој рад 
те о риј ски и ме то до ло шки по ве же са оним ти пом ту ма че ња ко је се и на зи ва „спо ља-
шњим“. А та кви на чи ни ту ма че ња су, ка ко је и за пи са но у Те о ри ји књи жев но сти Ве ле ка 
и Во ре на на ко ју се она ме тод ски на сла ња ла, „нај ра спро стра ње ни ји и нај ви ше при-
ме њи ва ни ме то ди про у ча ва ња књи жев но сти“. Они се си сте ма тич но ба ве „ње ном 
по за ди ном, сре ди ном у ко јој се ја вља и по сто ји, ње ним спо ља шњим узро ци ма“. 

Осла ња ју ћи се на ова ко фор му ли сан те о риј ски пле до а је, ова је аутор ка из гра ди-
ла соп стве ни „ком би но ва ни ме тод“ за са гле да ва ње и раз ви је ни опис Ан дри ће вог жи-
во та и ства ра лач ког ра да. А тај је ме тод у пот пу ној са гла сно сти са са мим пред ме том 
ис тра жи ва ња. Мо же се ре ћи да му је има нен тан – ба рем уто ли ко што су, као ре зул-
тат на гла ше не пи шче ве са мо све сти, смер ни це за њен ис тра жи вач ки рад иш чи та не и 
пре у зе те и из раз ли чи тих ме та фик ци о нал них ис ка за са мог Ан дри ћа. А по гле да ли се 
и њен ра ни ји рад у „ан дри ћо ло ги ји“, он да по ста је вид но ко ли ко је тај са мо са зда ни 
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„ком би но ва ни ме тод“ на сле ђен и пре у зет из ње не прет ход не књи ге Ка ва љер све тог 
ду ха. 

Реч је, да кле, о јед ном ра ни је за сно ва ном и про ве ре ном, на о ко ло кал ном, лич ном 
по гле ду на пи шчев жи вот и рад: на усло вље ност Ан дри ће ве књи жев но сти ње го вим 
жи во том, као и при ли ка ма, ду хом епо хе. Ње го вим дру штве ним и исто риј ским кон-
тек стом. А ка да се, при па жљи вом чи та њу и по ре ђе њу, још за па зи и то ка ко су се и 
јед на и дру га књи га Жа не те Ђу кић Пе ри шић по ја ви ле као ис тра жи вач ки од зив на обе-
ле жа ва ње ју би ле ја – пр ва по во дом ве ка, а дру га по во дом сто два де сет го ди на од пи-
шче вог ро ђе ња – он да за и ста по ста је вид но у ко јој су се зна чај ној и пло до твор ној ме ри 
у ње ном при сту пу и де лу по ду да ри ле ис тра жи вач ка на ме ра и пер спек ти ва и сте пен 
ду бо ке ода но сти де лу ве ли ког пи сца. Та ко да се мо же ре ћи ка ко је мо но гра фи ја Пи сац 
и при ча ре зул тат ње ног ду го вре ме ног а за о кру же ног за ни ма ња де лом Иве Ан дри ћа 
и, због ва ри ра ње и по на вља ња по је ди них уви да, про ши ре на вер зи ја и ко нач ни об лик 
ње ног прет ход ног ра да.

Усме рив ши по глед на скла па ње при че о пи шче вом жи во ту, на оби ље по је ди но-
сти ко је су чи ни ле ње гов ток, а по том, по себ но сра чу на то и усме ре но, и ка оној зо ни 
у ко јој су се те чи ње ни це пре та па ле у књи жев ни текст, аутор ка је по ка за ла да је глав ни 
пра вац ње ног за ни ма ња ишао ка са гле да ва њу то та ли те та пи шче вог жи во та, ње го вог 
књи жев ног све та и из ра за. Ло ги ка та квог ства ра лач ког на чи на окре ну та је оства ри ва-
њу мо гућ но сти што пот пу ни јег и до след ни јег са гле да ва ња ин тер ак ци је Ан дри ће вог 
жи во та и ње го вог пи сма. А та ква ин тер ак ци ја ни је мо гу ћа без ње ног ши ре пла ног 
осве тља ва ња на под ло зи кон крет ног исто риј ског вре ме на од но сно, ка ко она во ли 
да ка же, по ве сних окол но сти.

Раз ма тра ју ћи пи та ња и од нос гра ђе и сти ла у нај о бим ни јем Тол сто је вом ро ма ну, 
Вик тор Шклов ски је кон ста то вао ка ко је овог пи сца „ство ри ло ње го во вре ме“. И Жа-
не та Ђу кић Пе ри шић, у ве зи са об у хват ним и про ниц љи вим гле да њем на Ан дри ћев 
лик и де ло, сто ји на та квом ми са о ном ста но ви шту. А о то ме она, сли ко ви то и оп шир-
но, у функ ци ји усме ра ва ња чи та лач ке па жње и оправ да ња вла сти те ин те лек ту ал не 
по зи ци је и на сто ја ња, на ви ше ме ста у књи зи де цид но ре фе ри ше. 

На јед ном та вом ме сту она, са свим од ре ђе но и одре ши то, де фи ни ше по ље, ка рак-
тер, на чин и смер свог ис тра жи вач ког тру да, па ка же ка ко је ње на по ла зи шна осно-
ва, ин те лек ту ал на пред ста ва а са њом и ства ра лач ка на ме ра, од ре ђе на схва та њем 
са ме при ро де књи жев не би о гра фи је, ње не увре ме ње но сти у кон кре тан жи вот: „По-
сма тра ти умет нич ко де ло по је дин ца у усло ви ма вре ме на у ко јем је жи вео, по ка за ти 
ко ли ко је то де ло усло вље но спо ља шњим окол но сти ма, а у ко јој му се ме ри опи ре, 
ка ко умет ник у свој свет уси са ва иде је епо хе и ка ко их од ра жа ва пре ма спо ља, за да-
так је књи жев не би о гра фи је она ко ка ко је ја раз у мем. Јер не по сто ји умет нич ко де ло 
из ван ре ал но сти ни ти се књи жев не иде је ра ђа ју у не ка квом ге ту из дво је ном од ствар-
ног све та.“ Због то га је њен опис Ан дри ће вог жи во та и ра да из гра ђен кроз пом но 
пра ће ње ње го вог хро но ло шког то ка (исто риј ско-би о граф ски), али и кроз раз не и раз-
ли чи те по боч не ста зе и пу те ве ко ји се сви, у ко нач ном из во ду, сли ва ју у ма ги страл ни 
ток ње не на ра ти ви зо ва не при че. Јер, ка за ће она још: „Ко ли ко ме је ин те ре со ва ло 
го то во де ло, то ли ко ме је за ни ма ло и чи ни ло ми се ва жним да по ка жем ка ко се оно 
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што је ишло ис пред де ла умре жа ва ло и упли та ло у ње га, и да, са дру ге стра не, ко ли-
ко је то у мо јој мо ћи, по ка жем и скри ве ну стра ну мај стор ске ра ди о ни це у ко јој се 
де ло бру си ло.“ И упра во на тој ли ни ји до ди ра два уве за на при сту па, јед ног спо ља-
шњег а дру гог уну тра шњег, уоча ва се из ра зи ти је ме тод ска осно ва, као и са ма при ро-
да и ка рак тер ње ног мо но граф ског опи са. А у за вр шни ци пре до че ног тек стов ног 
исеч ка, по ред све га, по ста је ви дљи ва и са ма при ро да ње ног ис ка за, ње ног сти ла, ко ји 
је умео да бу де по дро бан, сли ко вит и че шће им пре си о ни стич ки осен чен.

Пра те ћи та ко ево лу тив ни низ Ан дри ћа-пи сца и уоча ва ју ћи ка ко је ње гов ства ра-
лач ки раз вој, у ве ли кој и опре де љу ју ћој чак ме ри, ве зан за ње го ву би о гра фи ју, ње го во 
жи вот но и са знај но ис ку ство, аутор ка свој пе дант ни опис снаб де ва за и ста број ним и 
ка рак те ри стич ним по је ди но сти ма и за па жа њи ма. И то у ра спо ну од пи шче вог из гле-
да и гра ђан ских на ви ка (она ће ре ћи ако Ан дрић би ра „сти ли зо ва ну и нон ша лант ну 
еле ган ци ју“), пре ко љу бав них анег до та и зго да, до опи са истин ске жи вот не и по ли-
тич ке дра ме у ко јој је, што вољ но што не вољ но, био уче сник и све док. Та ко је Ан дри-
ће во ди пло мат ско по слан ство у Бер ли ну у овој књи зи пред ста вље но као нај ве ћа 
дра ма и ис ку ше ње ње го вог жи во та а по том и, за ко но мер но, ње го во по вла че ње из 
хи тле ров ске Не мач ке, стран ство ва ње и бо ра вак у рат ном Бе о гра ду, ме ђу сво ји ма. 

Чи ни се да она, по врх све га, за не ке Ан дри ће ве нео бич не по ступ ке и ге сто ве на-
ла зи лич ног са о се ћај ног раз у ме ва ња. При хва та их без на кнад не про ве ре и про бле-
ма ти за ци је. Спа ја ју ћи ње го во жи вот но ис ку ство са ње го вим ства ра лач ким ра дом, 
ствар ни жи вот и књи жев ни свет, она је, уви ђа ју ћи пи шче ву скло ност за сво је вр сним 
ма ски ра њем („по е ти ка скри ва ња“) и ње го во при ста ја ње уз по сле рат ну со цио-ко му-
ни стич ку иде ју и по ли ти ку, при хва ти ла и оце ни ла као ско ро са мо ра зу мљив гест. Ан дри-
ће ви мла да лач ки иде а ли у ко ји ма се спа ја ре во лу ци о нар но на стро је ње са тво рач-
ким ге стом – на ту нас по ми сао аутор ка на во ди – ни су пре са хли. Он је во лео да де лу је 
из дру гог пла на. Во лео је жи вот, као „род но ме сто“ соп стве не умет но сти; ње го ве да ро-
ве и оби ље. Знао је у њи ма да хе до ни стич ки ужи ва, те је оту да нај ви ше ства ра лач ки 
дао у го ди на ма рат ног про ло ма. Та да је нај ин тен зив ни је раз ви јао сво је „тво рач ке ка па-
ци те те“. Као што је јед на ко стр пљи во и пре да но умео да ис пу ња ва и сво је чи нов нич-
ке, ди пло мат ске и, ка сни је, кул тур но-по ли тич ке ду жно сти. А све то га је, без об зи ра 
на из ве сну при ват ну са мо за тај ност, стал но одр жа ва ло у по љу ме ђу зо не – из ме ђу тих 
опреч них мо де ла жи вље ња и де ла ња. За ту уме шност жи вље ња, аутор ка има слу ха 
и то раз у ме и прав да ње го вим лич ним, али још ви ше ње го вим ства ра лач ким скло но-
сти ма, на ви ка ма и опре де ље њи ма. 

Из та квог ти па опи са ко ји је окре нут пра ће њу ге не зе пи шче вог раз во ја, Жа не та 
Ђу кић Пе ри шић че сто уме да пре ђе на уну тра шњи опис по ло жа ја по је ди них Ан дри-
ће вих тек сто ва/де ла уну тар ње го вог опу са/ства ра лач ког си сте ма. Та да се раз ви ја ње но 
уме ће да, ма и овлаш, пре по зна је, си сте ма ти зу је и ту ма чи књи жев но-умет нич ке вред-
но сти ње го вог пи сма. Да, при том, ак ти ви ра и до дат на те о риј ска зна ња. По себ но он да 
ка да у од нос де ло-ту мач уво ди и пер спек ти ву тре ћег чла на – пер спек ти ву чи та о ца. 
Та да се очи ту је у ко јој се она ме ри осла ња ла на на у ча ва ња тзв. Ја у со ве те о ри је ре-
цеп ци је. А по том и ка ко је, ап стра ху ју ћи де ло свог ода бра ног пи сца, на сто ја ла да га 



си ту и ра и пре о це ни у скло пу ши ре кул тур но-исто риј ске це ли не у ко јој се за чео. Тач-
ни је, ка ко је на сто ја ла да га са гле да и у ши рим окви ри ма ма тич ног мо де ла кул ту ре. 

Та ква пло до твор на ди на ми за ци ја ин тер пре та тив них пер спек ти ва ко је укљу чу ју и 
про ши ре ну кул ту ро ло шку и на ци о нал ну свест, уз оби ље по да та ка из гра ђе и жи во-
та, кат кад ско ро при по ве дач ки ле пр шав, ис цр пан и сли ко вит стил, обез бе ди ли су 
овој књи зи не сва ки да шњу ла ко ћу чи та ња и раз у ме ва ња, али и не ти пич ну су ге стив-
ност и жи вот ност. Као и под ра зу ме ва ну пре глед ност, си сте ма тич ност, по у зда ност и 
увер љи вост уче них сту ди ја ко ји ма стро же схва ће на на уч ност, у при сту пу и из ра зу, 
ни је пре вас ход ство. Већ оне иду за сли ко ви том ефект но шћу и жи во твор ном увер-
љи во шћу, ко је обез бе ђу ју ла ко и ду го чи та ње и пам ће ње. Оту да је њи хо ва при ро да 
дво стру ка. Или ба рем пре ла зна. Оне се ме тод ски за сни ва ју на осе тљи вој гра ни ци 
из ме ђу „кру те“ на уч но сти и по лет не на ра тив но сти. Али то не ума њу је ни ти за кри ва 
њи хо ву чи ње нич ну по у зда ност и не на ме тљи ву уче ност.

У ту не пре тен ци о зну уче ност ва ља убро ја ти и на сто ја ње аутор ке да, у ре кон струк-
ци ји Ан дри ће вог ства ра лач ког про це са, не пре не брег не ни ње го ву ду хов ну ди мен зи-
ју. А она под ра зу ме ва и, ба рем оквир но, по зна ва ње ње го вог ин те лек ту ал ног и укуп ног 
са знај ног хо ри зон та. Оту да се мо же ка за ти ка ко је она це лом ду жи ном књи ге во ди ла 
сво је вр стан ства ра лач ки ди ја лог са Ивом Ан дри ћем. Тај ди ја лог мо рао је би ти та ко 
скру пу ло зно и па жљи во по де шен и во ђен да би у ње му мо гла да се не пре ста но одр-
жа ва и од ра жа ва на по ред ност и пре пле те ност исто риј ских, књи жев них и жи вот них 
по је ди но сти. Јер је на тај на чин он да по ста ја ло мо гу ће да се ре кон стру и ше и об ја сни 
за сни ва ње и ак ти ви ра ње ве ћи не до ми нант них те ма и мо ти ва у ње го вој књи жев но-
сти. Та ко је мо гла да се са гле да и њи хо ва не ви дел на по тка ко ја је, као и све дру го што је 
ула зи ло у са став и струк ту ру ње го вих про за, би ло жи вот но и исто риј ски уте ме ље но, 
на ро чи то иза бра но и мо ти ви са но и ве о ма па жљи во и од ме ре но угра ђи ва но у ње гов 
пре по зна тљив књи жев ни свет и из раз. Та ко, ан дри ћев ски јед но став но а зна чењ ски 
му дро и ду бо ко скро је ну ре че ни цу, не ма ни је дан но во вре ме ни срп ски пи сац. Она је 
одав но по ста ла ви со ка и нај ви ша ме ра на ше про зне умет но сти.

Пи са на жи во и ис црп но, ова се књи га иста вља ис пред мно гих раз ли чи тих, а на-
ро чи то оних пу бли ци стич ки пи са них би о гра фи ја о Ан дри ћу. Док сво јом при ро дом, 
за сно вом и до ме ти ма, она опо ми ње и књи жев но на уч не знал це да пре у зе те пред ста ве 
о пре ва зи ђе но сти по зи ти ви стич ког при сту па по но во, на ње ном при ме ру, са све шћу 
о сло же ни јој и из ра же ни јој уло зи чи та о ца-ту ма ча, про ве ре и по твр де. Јер, да нас се 
по зи ти ви зам де ли ми це вра ћа кроз но ве сме ро ве у ту ма че њу књи жев но сти, ка кви су 
но ви исто ри зам и кул тур ни ма те ри ја ли зам. А они су ви ше под ра зу ме ва ни, не го 
што се опе ра тив но ак ти ви ра ни у при сту пу и учин ку Жа не те Ђу кић Пе ри шић. Мо жда 
би тер ми ном Сти ве на Грин бла та по е ти ка кул ту ре, ка рак тер ове књи ге мо гао нај при-
бли жни је да се од ре ди. Сва ка ко и због то га што је она, по ла зе ћи од би о гра фи је, же-
ле ла да са гле да и од ре ди сло же ност и вред ност Ан дри ће вог де ла. Она је раз ви ја ла 
ону хер ме не у ти ку за ко ју је Га стон Ба шлар на пи сао да је „ду бља од би о гра фи је“, због 
то га што она „тре ба да од ре ди сре ди ште суд би не“. Па жљи вим, акри бич ним осве тља-
ва њем тог сре ди шта Ан дри ће ве суд би не, ова је књи га по ста ла по у зда на и вред на. А 
и због то га што се из ње мо же ко ри сно са зна ва ти, са њом чи та лач ки пло до твор но 
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раз го ва ра ти. Мо же се и на уч но по ле ми са ти и то, на при мер, у оном де лу у ко јем она 
ка зу је да је Ан дри ће ва Ку ћа на оса ми мо дер ни стич ки екс пе ри мент. А мо же се, што је 
већ ре че но, чи та ти и као не ки „на уч ни ро ман“. 

Та ква ши ри на ре цеп циј ских мо гућ но сти до дат но по твр ђу је да се ова обим на и 
са др жај на књи га при хва та као ко ри сно и дра го це но шти во ко је се (бу ду ћи из ра сло 
из те ме ља и за ли ха јед не ком плек сне кул ту ре у чи ју је ма ги страл ну ду хов ну и вред-
но сну вер ти ка лу укљу че на) тој кул ту ри, као њен уга о ни ка мен и ви со ки вред но сни 
врх, зна лач ки сра чу на то и му дро обра ћа и вра ћа. На кнад но је на ро чи то осве тља ва, 
ду бин ски пре и спи ту је и ак ту е ли зу је и, нај по сле, зна чај но до при но си ње ном ути ца ју 
и угле ду. Пред ста вља ју ћи, при том, и са ма ње ну по себ ност и осо бе ну вред ност.
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