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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ми лан Ра до и чић

НА СУН ЧА НОЈ СТРА НИ СРП СКЕ АВАН ГАР ДЕ
(Го ра на Ра и че вић: До бра ле по та: Ан дри ћев свет, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 

2022)

Мо но граф ска сту ди ја по све ће на Ми ло шу Цр њан ском Агон и ме лан хо ли ја (2021) 
проф. др Го ра не Ра и че вић у из да њу но во сад ске „Ака дем ске књи ге“ до жи ве ла је у 
прет ход них го ди ну да на за па же ну ре цеп ци ју и овен ча на је са три пре сти жне књи жев не 
на гра де: На гра дом „Ла за Ко стић“ Но во сад ског сај ма, „Ни ко лај Тим чен ко“ За ду жби не 
Ни ко ла ја Тим чен ка у Ле сков цу, те На гра дом „Ни ко ла Ми ло ше вић“, ко ју до де љу је Ра дио 
Бео град 2, као и Ме да љом за очу ва ње кул тур ног на сле ђа Кул тур ног цен тра Вој во ди-
не „Ми лош Цр њан ски“. Ју на 2022. го ди не „Ака дем ска књи га“ об ја ви ла је но ву сту ди ју 
ове ау тор ке, под на сло вом До бра ле по та: Ан дри ћев свет. Овом сту ди јом ре дов на 
про фе сор ка, пре во ди лац, те о ре ти чар ка и исто ри чар ка књи жев но сти про ду бљу је 
сво ја прег ну ћа на по љу епо ха срп ске мо дер не и срп ске аван гар де.

Но бе ло вац Иво Ан дрић је у све ко ли кој сво јој сло је ви то сти и ин те р пре та тив ним 
мо гућ но сти ма опу са већ со лид но об ра ђен у на уч ној ли те ра ту ри. Про фе сор ка Го ра на 
Ра и че вић сво јим сту ден ти ма че сто го во ри да у књи жев но сти не ма по след ње ре чи, а 
до след ност соп стве ним ре чи ма до ка зу је и ти ме што се не оглу шу је о прет ход не сту-
ди је по све ће не Ан дри ћу, већ с њи ма сту па у ства ра лач ку ко му ни ка ци ју. Ис црп на и 
књи жев но и сто риј ским при ме ри ма де таљ но пот кре пље на сту ди ја До бра ле по та: Ан-
дри ћев свет си сте ма ти зо ва на је у пет це ли на не јед на ког оби ма. По себ на вред ност 
сту ди је је су акри бич не на по ме не у фу сно та ма ко је не оме та ју основ ну нит из ла га ња, 
а уз би бли о граф ске по дат ке за ин те ре со ва ним чи та о ци ма пру жа ју ис тан ча не уви де и 
смер ни це за мо гу ће да ље раз ма тра ње по кре ну тих те ма. 

Већ из на сло ва увод ног тек ста „Аван гард ни пи сац Иво Ан дрић“, ја сна је ау тор ки на 
ин тен ци ја да Иву Ан дри ћа кон тек сту а ли зу је ра све тлив ши на чин на ко ји му је раз до-
бље срп ске аван гар де по слу жи ло као идеј но ис хо ди ште. Ау тор ка нај пре по ста вља 
ле ги тим но пи та ње о то ме шта би још мо гло, по сле број них тек сто ва, да се ка же о књи-
жев ни ку ко ји је пре ви ше од шест де це ни ја овен чан Но бе ло вом на гра дом. Увод ним 
тек стом она де лом обра зла же раз ло ге на стан ка ове мо но гра фи је, те пред чи та о ца 
из но си чи та ву сво ју ме то до ло ги ју, а пи сцу при сту па без апри ор них те за и про из вољ-
них за кљу ча ка. Пре ма Вик то ру Игоу, реч је жи во би ће моћ ни је од оно га ко је ко ри сти, 
и ова је ми сао мо гла по слу жи ти ау тор ки при ле ти мич ном, али пре ци зном освр ту на 
сво је прет ход ни ке у про у ча ва њу Ан дри ће вог ства ра ла штва. Јед не пре по зна је као 
„до бро на мер не са ру ком пру же ном све ту“, ин спи ри са не искон ским на сто ја њем да 
Ан дри ће вим опу сом от кри ју оно што је ствар ност са кри ла. Код дру гих, не ну жно зло-
на мер но, Ан дрић је са мо лут ка у лич ном ка бу ки ју.
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Про ми шља ју ћи о про зи Ла зе Ла за ре ви ћа кроз ди мен зи ју на шег до ба Го ра на Ра и-
че вић екс пли цит но под сти че чи та о ца на раз ми шља ње „о то ме ко ли ко на ша уве ре ња 
о дру ги ма от кри ва ју дру ге, а ко ли ко нас са ме“. Ову ми сао има мо на уму док чи та мо 
ре до ве ко ји ма она не при стра сно раз вр га ва не и сти ни те и па у шал не су до ве по је ди них 
исто ри ча ра, чи не ћи то ис кљу чи во Ан дри ће вом реч ју и соп стве ном еру ди ци јом. По ред 
то га што не бе жи од „спор них“ ме ста, сту ди ја До бра ле по та: Ан дри ћев свет на сто ји 
да од го во ри на јед но од су шта стве них пи та ња: ода кле је пи сац, тј. пе сник Ан дрић, у 
ства ра лач ком сми слу по те као? 

При хва та ју ћи те зу да је у Ан дри ће во де ло уко ре ње но и ње го во жи вот но ис ку ство, 
Го ра на Ра и че вић не вр ши ис црп ну оп сер ва ци ју уста но вље них исти на. Она во ди чи-
та о ца ко рак да ље, те у жи вот ном ис ку ству Иве Ан дри ћа про на ла зи до жи вље на ис хо-
ди шта етич ког – до брог и есте тич ког – ле пог, по том суп тил но по ка зу је ка ко ова два 
фе но ме на фи но, уса гла сив ши се по јин и јанг прин ци пу, са чи ња ва ју пре о бра же ни 
пор трет умет ни ка у мла до сти. Ви ше де це ниј ско ба вље ње срп ским кла си ци ма, Цр њан-
ским и Ан дри ћем у пр вом ре ду, под у чи ло је ау тор ку стр пље њу и про ми шље ном кази-
ва њу на на чин ка ко су Ње гош и Вук на у чи ли Ан дри ћа да се од жи во та не мо же по бе ћи, 
те ка ко бес ком про ми сно оста ти ве ран ра зу му и исти ни као нај ви шим вред но сти ма. 
Је ди но та квом ко му ни ка ци јом с књи жев ним узо ри ма би ло је мо гу ће ус по ста ви ти мо-
сто ве из ме ђу се бе и оста лих љу ди. 

Иво Ан дрић је сте са свим из у зет на књи жев на по ја ва, али ни је са мо ни кло ста бло и 
због то га пр ва те мат ска це ли на ове књи ге но си на слов „Иде је и кон текст срп ске аван-
гар де“. По чев ши од мо та о жи вот ном ци љу пре у зе тог из Хи пер бо ре ја ца, ау тор ка чи-
та о ца су о ча ва с идеј ним суп стра ти ма срп ске књи жев но-умет нич ке ми сли, раз ма тра 
пој мо ве еро са и жр тве, до ти че се од но са из ме ђу ис так ну тих по је ди на ца и за јед ни це. 
Тре нут ке ра ди кал них пре ла за из епо хе у епо ху об ја шња ва за ко ном ди ја лек ти ке, осци-
ло ва њем из ме ђу ко лек ти ви стич ког и ин ди ви ду а ли стич ког прин ци па. Ис пи ту ју ћи 
по ре кло мо ти ва мо дер ни стич ке по е ти ке, ау тор ка се до ти че мо ти ва жр тве и са мо жр-
тво ва ња, при че му раз ли ку је сми сле ни ин стинкт жр тво ва ња ра ди об но ве но вог жи-
во та ко лек ти ва од па то ло шке те жње за смр ћу. Књи гу Ex pon to (1918) ис при по ве да ну 
„лир ским ја“ ау тор ка ви ди као пр ву идеј ну коп чу ко јом се Ан дрић ве зао за чо ве чан ство 
„пр сте ном пат ње и жр тве“, те да је у том пр сте ну пр ви пут ви део есте тич ке и етич ке 
вр хун це ко је ће раз ви ја ти с про то ком вре ме на. Фе но ме ни ма све то сти жр тве и де-
струк тив не функ ци је еро са ау тор ка по све ћу је оби ље ме ста у Ан дри ће вом све ту. 

О че му год да го во ри, она не гу би из ви да ши ри кон текст. Кон ци зно по ка зу је ка ко 
се ула ском све та у рат умет ни ци су о ча ва ју с чи ње ни цом да се свет, марк сов ски ре че-
но, ви ше не дâ ту ма че њу – он се мо ра ме ња ти. Ове чи ње ни це Го ра на Ра и че вић про-
ми шља као за јед нич ке са др жи о це ху ма ни зма и ре не сан се 15. и 16. ве ка и епо хе аван-
гар де у 20. ве ку. Као и у Аго ну и ме лан хо ли ји (2021), ау тор ка не по гре ши во зна у ко ји 
ча со пис да за ви ри и ко је пи смо да ци ти ра. До след но чи та ње и ту ма че ње пи са них 
све до чан ста ва до при но се есте тич ком и ар гу мен та ци о ном скла ду До бре ле по те. Сво-
је за кључ ке о кул тур но-исто риј ским до га ђа ји ма с по чет ка 20. ве ка она не при стра сно 
пот кре пљу је тек сто ви ма из Бо сан ске ви ле, Крф ског за бав ни ка, Зе ни та, Ви хо ра и др., а 
дра го це ност ко ју из два ја мо је су Ан дри ће ва пи сма Вој ми ру Ду бре ши ћу.
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Од лу ка да под на слов сту ди је гла си „Ан дри ћев свет“ ни је про из вољ на, бу ду ћи да 
је оправ да на на ме ра да се пре до чи свет у ко ме су Ан дрић и Цр њан ски пре о бра зи ли 
сво ја рас по ло же ња и осе ћа ња од из ра зи то ин ди ви ду а ли стич ких до са свим ко лек ти-
ви стич ких. Па да нам на ум Берг со но ва те за да је вре ме бес крај но тра ја ње, те да сво је 
при су ство у вре ме ну лич ност до жи вља ва у по вла шће ним тре ну ци ма ин тен зив ног 
тра ја ња. Ова ко од ре ђе но при су ство у вре ме ну за Цр њан ског је би ло ра то ва ње „нит 
знаш за што, ни кро што“ – што је су штин ски при ме њи во и на Ан дри ће во там но ва ње, 
сто га по ста је ја сно за што је за обо ји цу је ди ни ау тен ти чан жи вот мо гао би ти у окри љу 
ју го сло вен ске за јед ни це. Ле ги тим ни за кљу чак ау тор ке је сте да је ве ра дво ји це кро-
ти те ља суд би не у мо гућ ност склад ног жи во та бал кан ских на ро да, при че му на ци о-
нал но оста је ис пред кла сног, да ле ко ис кре ни ја од ле ви чар ског схва та ња ју го сло вен-
ске иде је. Лик Ми ло ша Цр њан ског на мно го ме ста по ма ља се за јед но с Ан дри ће вим. 
Глав ну ана ли тич ку нит До бре ле по те чи не лик и де ло Иве Ан дри ћа, али ов де ни је реч 
са мо о то ме већ и о устрој ству све та с ко јим је Ан дрић био у ин тен зив ној ин тер ак ци ји, 
а не за о би ла зни део тог све та је су и опус и при кљу че ни ја пе сни ка Ли ри ке Ита ке (1920).

То мас Ман, по сред ством свог ли те рар ног ју на ка, ви део је реч као људ ску част, а 
књи жев ност де фи ни сао као „је ди ње ње ху ма ни зма и по ли ти ке, ко је на ста је уто ли ко 
лак ше што је сам ху ма ни зам већ по ли ти ка, а по ли ти ка ху ма ни зам“. Не мо же мо са си гур-
но шћу твр ди ти би ли Иво Ан дрић до слов це ово ви ђе ње при хва тио као сво је, но дру-
га це ли на До бре ле по те под на сло вом „Ан га жо ва ни Ан дрић“ чи та о цу мо же да пру жи 
мно ге од го во ре. У ко јој ме ри је Ан дрић сво је де ло ста вио у слу жбу по ли ти ке и иде о-
ло ги је го во ри чи ње ни ца да му је у јед ном мо мен ту за ме ра но за то што ни је до вољ но 
ан га жо ван, а у сле де ћем му је пак спо чи тан „пре ве ли ки ан га жман“. Про жи вље но и 
ис при по ве да но у Ан дри ће вом де лу не сум њи во су укр ште ни, у при лог то ме го во ре 
тра у ма тич но за твор ско ис ку ство те ма ти зо ва но у при по вет ка ма чи ји је про та го ни ста 
То ма Га лус, али и ци клус при по ве да ка о оку пи ра ном Бео граду. Уса гла сив ши се с ра-
ни јим уви ди ма Жа не те Ђу кић Пе ри шић, ау тор ка ве ру је да је Ан дрић ве о ма до бро био 
све стан овог укр шта ња. 

То ме да До бра ле по та бу де це ла ле па зна чај но до при но си пре глед но рас по ре ђе на 
и ци ти ра на гра ђа, те та ко број ним на во ди ма из Зна ко ва по ред пу та (1976) ау тор ка 
суп тил но су ге ри ше ко ли ко свом то ли ко и Ан дри ће вом чи та о цу да истин ска умет ност 
зах те ва и бес по штед ну са мо спо зна ју. Из тог раз ло га ау то би о граф ско-фик тив ни скри-
ве ни зна ко ви свр ста ва ју Ан дри ћев опус у сам врх књи жев не умет но сти. За раз ли ку 
од мно гих, Го ра на Ра и че вић не оглу шу је се ни о дво ји цу љу ди с ко ји ма је Ан дрић там-
но вао, та ко да при ча по све ће на Ни ку Бар ту ло ви ћу и Оска ру Тар та љи до при но си со-
ци о ло шко-по ли тич кој ди мен зи ји без ко је би при по ве да ње о Ан дри ће вом све ту би ло 
у ве ли кој ме ри не до ре че но. Тар та љи на ау то би о граф ска про за Ве ле и здај ник (1928), као 
све до че ње де кла ри са ног бор ца за срп ско хр ват ско је дин ство, пру жа нам до бар увид 
у по ли тич ка рас по ло же ња он да шњег хр ват ског жи вља. Чи та о цу оста је да прет по ста ви 
у ко ли кој ме ри би био ства ра лач ки и ми са о но про дук ти ван Ан дри ћев „чуд ниј ме та-
мор фоз“, да ни је би ло ове дво ји це љу ди. Ка да се при ча о Тар та љи ној и Бар ту ло ви ће вој 
суд би ни при ве де кра ју, сле ди пре ко ре ва ју ћа и на да све исти ни та кон ста та ци ја да се 
о Ан дри ће ве там нич ке дру го ве „да нас не оти ма ју ни Ср би ни Хр ва ти“.
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Це ли на под на сло вом „Ствар ност, ис кли зну ћа, иден ти те ти“ на пр вом ме сту до но-
си раз ма тра ње спе ци фич но сти Ан дри ће вог опре де ље ња за де пер со на ли зо ва но, 
ре а ли стич ко при по ве да ње. Пи сац је при хва тио по сто ја ње со ци јал не и пси хо ло шке 
ствар но сти, сма тра ју ћи да је ова кав пре сек објек тив не и су бјек тив не ди мен зи је је ди-
ни на чин за ства ра ње пот пу не сли ке чо ве ка тј. књи жев ног ју на ка. Ан дри ће ве ства ра-
лач ке по чет ке ау тор ка ви ди као екс пре си о ни стич ке и уса гла ша ва их с до ми нант ним 
им пре си о ни змом во де ћих пе сни ка мо дер не Ду чи ћа, Ра ки ћа, Пан ду ро ви ћа и Ди са. 
Од ли ка мо дер ни стич ке по е ти ке је сте јаз из ме ђу ре ал ног и иде ал ног у све сти лир ског 
су бјек та, ко ји се њи ме фру стри ран скла ња у гло ри фи ко ва ни про стор ма ште. То је од-
ли ка ко ја не дво сми сле но уда ља ва Иву Ан дри ћа од мо дер ни стич ког ти па при по ве да-
ња, што ау тор ка по ка зу је у ком па ра тив ном кљу чу са гле да ва ју ћи пе сме истог на сло ва, 
„Ми сао“, код Ра ки ћа и Ан дри ћа. Овај сег мент за кљу чу је се те зом да је за ау то ра Про-
кле те авли је (1954) је ди ни на чин по сто ја ња у све ту ин тер ак ци ја са све том, ак тив но 
по сто ја ње оли че но у ху ма ни стич ком су прот ста вља њу злу. 

Зна чај но ме сто по све ће но је еро су као де струк тив ном еле мен ту уну тар Ан дри ће-
ве ли те ра ту ре, пот кре пљу ју ћи то ка рак те ри стич ним ли ко ви ма Ђер зе ле зом, Ћор ка ном 
и при по вет ком „Зна ко ви“ (1951). При по вет ке „Бај рон у Син три“ (1935) и „Је ле на, же на 
ко је не ма“ (1934) ау тор ка из два ја као пот пу но осо бе не, бу ду ћи да све до че о су бли ми-
са ном еро су ко ји је пре тво рен у ства ра лач ку енер ги ју. Ако би се пред Ан дри ћа по ста-
ви ла ди ле ма „ствар ност или ма шта“ са свим си гур но да би од го вор гла сио „и ствар ност 
и ма шта“, као је ди ни жи вот но-ства ра лач ки пут. При мер по губ но сти ра ди кал ног опре-
де ље ња за ра ци о нал но је сте тра гич но ба нал на суд би на Ђор ђа Ђор ђе ви ћа из исто и-
ме не при по вет ке. С дру ге стра не, све сно про кли за ва ње у соп стве ни уну тра шњи свет 
ну жно је зна чи ло ис кли зну ће из жи во та за Ћа ми ла из Про кле те авли је (1954) и Ма ри-
ја Ко ло њу из Трав нич ке хро ни ке (1945). Тра ги ку ли ко ва чи ји је раз вој лич но сти за у ста-
вљен у објек тив ној ствар но сти ау тор ка об ја шња ва не у спе лим фрој дов ским про це сом 
иден ти фи ка ци је. 

Ко ли ке су раз ме ре дел те у ко јој се гра на ју мо гућ но сти ба вље ња Ан дри ће вим де-
лом и ко ли ко су дра го це ни про у ча ва о ци по пут Го ра не Ра и че вић, чи ја је ру ка пру же на 
пре ма све ту, чи та лац мо жда нај бо ље у овој књи зи мо же схва ти ти у по гла вљу ко је 
раз ма тра пост мо дер ни стич ки до слух из ме ђу Иве Ан дри ћа и По ла Осте ра. Цен трал ни 
по јам ком па ра тив ног раз ма тра ња је сте фе но мен иден ти те та де фи ни са ног као „је дин-
стве ност по је дин ца у окви ри ма уни вер зал не оп што сти“, ко ја мо же би ти сте че на и 
раз ли чи тим вр ста ма при пад но сти дру го ме. Упо ред на са гле да ва ња по е тич ких, ан тро-
по ло шких и фи ло зоф ских иде ја Иве Ан дри ћа и По ла Осте ра, бри жљи во су пот кре-
пље на ана ли зом књи жев них при ме ра. 

Сфе ра пост мо дер ни стич ког са гла сја из ме ђу пи са ца Го спо ђи це (1945) и Њу јор шке 
три ло ги је (1987) је сте мо тив са мо у ки да ју ћег иден ти те та. Оте ло вље ња та квих иден ти-
те та код Иве Ан дри ћа ау тор ка раз ма тра по ре до сле ду на ста ја ња. Пр ви у ни зу је Алија 
Ђер зе лез, ју нак не спо со бан да из гра ди мост пре ма дру го ме. Две и по де це ни је ка сни-
је, Ан дри ће ва го спо ђи ца Рај ка Ра да ко вић ба нал но скон ча ва жи вот на кон што уни шти 
сво је мо сто ве и уки не иден ти тет крај ње из дво јив ши се од све та. Тре ћи при мер тра гич-
ног иден ти те та је сте, пре ма ре чи ма ау тор ке, Ан дри ће ва књи шка иден ти фи ка ци ја: 
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за то че ник Про кле те авли је. Ћа мил је у за то че ни штво за пао као крај ње по и сто ве ће на 
(„Ја сам то!“), а ти ме и крај ње дез о ри јен ти са на фи гу ра уки ну тог иден ти те та. Ове три 
ли те рар не суд би не опо ми њу чи та о ца да Ан дрић ни је уза луд сву чо ве ко ву на ду ви део 
с оне, дру ге стра не.

Екви ва лент Ан дри ће вим тра гич ним иден ти те ти ма је сте Осте ров ју нак Квин, ау тор 
де тек тив ских ро ма на, ко ји по сте пе но оста је без све га, а не што сим бо лич но на слу ћу-
је мо и у чи ње ни ци да је остао и без кро ва над гла вом. По ред уса мље ног по је дин ца, 
Ан дри ћа и Осте ра спа ја и са свим пост мо дер ни стич ка ми сао о не по у зда но сти је зич ког 
си сте ма, о ко јој ће Ан дрић нај ви ше пи са ти у Зна ко ви ма по ред пу та (1976). Па ра док-
сал но, ства ра лач ку би о гра фи ју чи ни и оно што ни је по ста ло њен део, а кад ово ка же-
мо на уму нам је те шко схва тљи ва чи ње ни ца да се Ан дрић оглу шио о те му оче ва и 
де це. Ау тор ка ле ги тим но прет по ста вља да му је ова те ма мо ра ла би ти по зна та из 
ли те ра ту ре, но до каз да До бра ле по та ни је дог мат ска сту ди ја је сте и пи та ње о при-
ро ди овог ћу та ња. Од го вор оста је у слут њи.

Ка ко нам о то ме су ге стив но све до чи и увод ни текст, До бра ле по та на ста ла је под 
спе ци фич ним „мен тор ством“ Фер ди нан да де Со си ра и Сиг мун да Фрој да. Со си ров дух 
огле да се у кон стант ном са гле да ва њу тек ста уз кон текст жи вот них при ли ка, као и у 
пре до ча ва њу Ан дри ће ве сум ње у вер бал ни јаз из ме ђу чо ве ко вих ми сли и ре чи. По-
гла вље „Де мо но ло ги ја еро са“, с дру ге стра не, ана ли тич ки је за сно ва но на Фрој до вим 
по сту ла ти ма. Ова це ли на по све ће на је раз ма тра њу ерот ске ва ри јан те де струк тив не 
цр те Ан дри ће вих ју на ка, увер љи во пот кре пље ном при ме ри ма из зна чај ног бро ја 
при по ве да ка. Ка ко је Ми ли вој Не нин при ме тио го во ре ћи о Аго ну и ме лан хо ли ји (2021), 
Го ра на Ра и че вић „уме да не жу ри“, те да при чу при ча до кра ја ни шта не оста вив ши у 
на го ве шта ји ма. У нај о бим ни јем по гла вљу До бре ле по те, ау тор ка из во ди ар гу мен то-
ва не хер ме не у тич ке за кључ ке на те ме љу Ан дри ће вих при по ве да ка, али се упу шта и 
у ма лу књи жев ну аван ту ру. Ба ве ћи се ро ма ном Омер па ша Ла тас (1977), она се у ње-
го во ту ма че ње упу шта с хер ме не у тич ко-ис тра жи вач ким ен ту зи ја змом по ку ша ва ју ћи 
да на ђе књи жев ну де фи ни ци ју за „ро ман из да је, ла жи и об ма не“, али и да се што ви ше 
при бли жи ствар ном Омер па ши Ла та су по сред ством пи са них све до чан ста ва ко ја су 
се мо гла на ћи у Ан дри ће вим ру ка ма. По себ на ме то до ло шка бра ву ра у при чи о на-
слов ном ли ку по след њег ро ма на на ко ме је Ан дрић ра дио је сте ус по ста вља ње ко ре-
спон ден ци је из ме ђу ње га и ли ка из, та ко ђе за жи во та нео бја вље не, при че „По стру-
жни ко во цар ство“ из ци клу са про зе о То ми Га лу су. Су ро ви Омер па ша Ла тас и де мон ска 
фи гу ра Фран ца По стру жни ка у књи зи Го ра не Ра и че вић су сре ли су се на там ној стра-
ни про клет ства нео гра ни че ног. На кра ју, усу ђу је мо се да на слу ти мо не што пост мо-
дер ни стич ко у чи ну фраг мен тар ног об ја вљи ва ња за жи во та, од но сно, пост хум ном 
при ре ђе њу „це ли не“ Омер па ше...

Као жр тве де мо но ло ги је еро са не па да ју са мо ју на ци ко ји при па да ју там ни јој стра-
ни људ ске пси хе, по пут по па Ву ја ди на, Омер па ше или По стру жни ка, о то ме го во ри 
при по вет ка „Ле то ва ње на ју гу“ (1959). Ком па ра тив ним раз ма тра њем од нај о чи глед-
ни јих до нај та на ни јих мо ти ва, ау тор ка „Ле то ва ње на ју гу“ ка рак те ри ше као ва ри ја ци ју 
на Смрт у Ве не ци ји (1912) То ма са Ма на. 
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Це ли на ко ја за тва ра ау тор ки но раз ма тра ње „до бре ле по те“, по све ће на је по ли тич-
ко-ди пло мат ском аспек ту Ан дри ће вог све та. „По ли ти ка, ди пло ма ти ја“ је по гла вље 
ко је чи та о цу нај бо ље го во ри без по сред ни ка, са мо за се бе, и зах те ва пре да но чи та ње. 
Раз ма тра ју ћи Ан дри ћа из ме ђу ње го вих на вод них ани мо зи те та пре ма Ис то ку и скло-
но сти За па ду, Го ра на Ра и че вић, не при стра сно, др жи и лек ци ју пост ко ло ни јал ном 
кри ти зер ству (не кри ти ци). Те за о Ан дри ће вом искре ном ју го сло вен ству из не та на 
по чет ку ов де до би ја пот пу ни ји ис каз иш чи та ва њем ње го вих за пи са и пу то пи са, али, 
у пр вом ре ду и док тор ске ди сер та ци је. Го во ре ћи по том о Ан дри ће вом од но су пре ма 
ди пло мат ској слу жби, на те ме љу ли те рар них мо ти ва и на кнад но про на ђе не Ша ре не 
све ске, Го ра на Ра и че вић при бли жа ва свом чи та о цу и Ан дри ћа као ди пло ма ту. Би ло да 
Ан дри ћа по сма тра мо као књи жев ни ка, ди пло ма ту или ми сли о ца, увек га ло ка ли зу је-
мо на сун ча ној стра ни, где се вред ну ју чо век и чо ве ко ва Де ла, а про тив би ло че га што 
би, под би ло ко јом за ста вом, та ко кон ци пи ра ном Чо ве ку на врат ста ви ло ја рам.

Кад за вр ши мо с чи та њем До бре ле по те, кад књи га по пр ви пут пре тег не са свим 
ле во, на ум опет до ла зи ау тор ки но пи та ње са по чет ка: „Шта би још но во има ло да се 
ка же о ве ли ком пи сцу, до бит ни ку Но бе ло ве на гра де?“ По сле чи та ња ове сту ди је, са 
си гур но шћу мо же мо ре ћи да не зна мо, јер слу ти ти је ди но још зна мо ка кви нам кон-
тек сти пред сто је, те при ту ма че њу ка квих жи во та ће нам тек стом и ли ком, го во ром и 
ти ши ном, по мо ћи Ан дрић. До бра ле по та је „са мо“ до каз им пе ра ти ва да се не пре ста-
но вра ћа мо пи шче вим уни вер за ли ја ма, јер знао је Ан дрић, а и ми би смо већ мо ра ли 
зна ти, да је ве о ма ма ло но вог под ка пом не бе ском. 

Као и сту ди ја ко ја јој је прет хо ди ла, До бра ле по та: Ан дри ћев свет (2022) је сте у 
сва ком сми слу дра го це на књи га: ка ко по це лис ход ној ле по ти, ја сно ћи и емо ци ји та ко 
и по свим оним на уч но-лу цид ним уви ди ма. Иа ко је реч о при сту пу ау то ру ко ји код нас 
ни је за не ма рен, ова сту ди ја је сте вре дан на уч ни до при нос и ре фе рент на ли те ра ту ра 
за не ка бу ду ћа из у ча ва ња сло же ног ли ка Иве Ан дри ћа и кор пу са де ла срп ске аван-
гар де. Нај зад, ка да у по све ти ова квог шти ва сто ји „Мо јим сту ден ти ма“, јед но је си гур-
но – у све ту пу ном га да, би ти сту дент та кве про фе сор ке зна чи би ти огре јан сун цем на 
пра вој стра ни.


