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ИДЕ О ЛО ШКИ ТИ ПО ВИ  
ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈЕ И  

АК ТУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
АН ДРИ ЋЕ ВОГ  

КЊИ ЖЕВ НОГ ОПУ СА У  
ПОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКОМ  

КОН ТЕК СТУ
Сажетак: У овом ра ду ин тер пре ти ра ју се иде о ло шки мо де ли на
ци о нал но мар ки ра не ре цеп ци је Ан дри ће вог књи жев ног де ла од по
след ње де це ни је 20. ве ка у бо шњач кој и срп ској ин те лек ту ал ној 
сре ди ни, и при том ис тра жу је ге не за не га тив ног ре цеп циј ског од
но са пре ма овом пи сцу. Та ко ђе, ука за но је и на узро ке и ме ру у ко јој 
се из у ча ва ње Ан дри ће вог опу са из ме сти ло из при мар но естет ских 
окви ра.

Кључне речи: Иво Ан дрић, ре цеп ци ја, иде о ло ги ја, есте ти ка, 
поли тич ки кон текст, рас пад Ју го сла ви је
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Политичкивидовирецепције1прозногопусаИваАндрића2
извременакојеследујепрекидуегзистенцијепређашњеју
гословенскедржаве(почетком1990ихгодина)посведочују
оједномдрастичноминтерпретативномобрту:одписцаса
репутацијом поборника дијалога различитих и супротста
вљенихкултураицивилизација(стеченомпресвеганаосно
вуовакоперципираногсмислањеговесимболикемостовау
књижевнојкритици),каоиауторакојије„увекбољепрола
зиоувредновањукритикеодсвојихкњижевнихсапутника–
кадсемоглоочекиватидатакоинебуде”3,Андрић је–у
околностимаизмењеногполитичкогконтекста,којијеура
дикалнојмери утицаоинапромену оквирапроучавањаи
актуелизовањапишчевогдела–свеучесталијепредстављан
каомрзитељбосанскихмуслимана4и„једанодархитеката
злочиначкогпројекта’ВеликаСрбија’”,5чијикњижевнирад

1 Овајтекст јенастаоуоквирурадананаучноистраживачкомпројекту
МатицесрпскеПо е тич ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре
ме не срп ске про зе,којифинансираПокрајинскисекретаријатзависоко
образовањеинаучноистраживачкуделатност.

2 Реч је пре свега о интерпретацијама романаНа Дри ни ћу при ја,Трав
нич ка хро ни ка,Про кле та авли ја иОмер па ша Ла тас,каоиприповеда
ка„ПутАлијеЂерзелеза”,„Залогоровања”,„МустафаМаџар”,„Мара
милосница”,„Писмоиз1920.године”,итд.Притом,Андрићевадисер
тацијаРаз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви
не (Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in Bo snien un ter der Ein wir gung 
der tur kischen He rrschaft),одбрањенауГрацу1924.годинеидоступнау
преводуЗоранаКонстантиновићатекод1982.године,честоједоцни
је служилакаонајзначајнијипредложакуоспоравањудобронамерно
стиАндрићевогдоживљајаисламаибосанскихмуслиманауњеговом
књижевномделу.

3 Вучковић, Р. Напомене о рецепцијиАндрићевих дела у српској књи
жевној критици, у: Збор ник о Ан дри ћу, уредник Вучковић, Р. (1999),
Београд:Српскакњижевназадруга,стр.319.

4 СтанишаТутњевићистичедасеосновнообележјеовеврстерецепције
заснива на „претпоставци даАндрић има одбојан став према исламу
чијупогубностобликујеипројектујеуједномтипудеструктивногчо
вјека,руковођеногмрачнимсиламамржњеизла,којијенастаокаопо
сљедицаисламизацијехришћанскогстановништваиосманскевластиу
Босни”.Тутњевић,С.(2011)Андрићевскасликасвијетаимуслиманска/
бошњачкакњижевност, у:Раз ме ђа књи жев них то ко ва на Сло вен ском 
Ју гу,Београд:Службенигласник,стр.401(првобитнообјављеноуСве
ске За ду жби не Иве Ан дри ћа24[22],2005,стр.441450).

5 ВидетиинтервјуМухидинаПашића(некадашњегпредседникатузлан
скогогранкаБошњачкезаједницекултуре„Препород”)заДнев ни аваз;
извод из интервјуа овде је цитиран из сарајевског листаДа ни, где се
појављујепренесенуоквиручланкаМилаЛасића:Lasić,M.(20.avgust
1999)Sramničkahronika,Da ni,str.4243.
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сеуказујекао„књижевнаподршкавеликосрпскојидеологи
ји”6и„естетиказагеноцид”.7

Кадаговоримоопослератномнегативномкритичкомвред
новању Андрићевог књижевног стваралаштва, ваљало би
напоменутидатакаввидњеговогразумевањаитумачења–
заснованогнанекњижевниммерилимаиоптужбамазаан
тимуслиманскиставписца–остварујеконтинуитетсанеко
ликиминтерпретацијамапоменутогопуса јошизпредрат
ногвремена(писаниходстранекритичарачијајекњижев
накомпетенцијасасвиммаргинална:ШукријеКуртовића,8
АдилаЗулфикарпашића,9СмаилаБалића10иМустафеМу
лалића). РасправаШукрије Куртовића „На Дри ни ћу при ја
иТрав нич ка хро ни каодИвеАндрићаусвјетлубратстваи

6 Muminović,R.NacionalizamkaonegacijaAndrićeveumjetnosti,u:An drić 
i Boš nja ci. Zbor nik ra do va. Bi bli o gra fi ja,urednikMaglajlić,M.(2000),Tu
zla:Bošnjačkazajednicakulture„Preporod”–Općinskodruštvo,str.117.

7 Mahmutćehajić, R. (2013a) Andrićism: An Aesthetics for Genocide,
East Eu ro pean Po li tics and So ci e tes 27(4), Thousand Oaks (CA): SAGE
Publications,pp.619667.

8 НаконнемогућностипубликовањаКуртовићевогрукописауземљи,он
је објављен– стицајемоколностиимимо ауторовог учешћа – у еми
грантскомлистуБо сан ски по гле диАдилаЗулфикарпашића,упериоду
од1961. до 1963. године (у четрнаестнаставака).Интегрална верзија
чланкајештампана1994.годинеуСве ска ма За ду жби не Иве Ан дри ћа
12/13(9/10), стр. 387438, узпропратненапоменеСтанишеТутњевића
(„Напомена”заузимастранице435438).

9 УзКуртовићеврад,увидууводненапомене,објављенајеизабелешка
АдилаЗулфикарпашића,оснивачаиуредникаБо сан ских по гле да.Осим
ње,могућејеидентификоватијошнеколиконовинарскихбелешкиистог
ауторасаидеолошкимфокусом(нпр.„Комунистигушекритикуписања
ИвеАндрића”и„Хр ват ска ре ви јаоИвиАндрићу”).

10СмаилБалић,оријенталистаибиблиотекарскистручњак,дугогодишњи
емигрантуАустрији(уБечједошаокрајем1941.годиненастудије,са
двадесетједномгодином),биојевишеструкозаинтересованзаАндриће
вокњижевноделоидисертацију–исвојомвокацијом(научниминтере
совањемзакултурнуисторијуБоснеиислам)иполитички,будућидаје,
узАдилаЗулфикарпашића,биоједанодемигранатанајангажованијих
напромовисањубошњачкогидентитета.УчасописуБо сан ски по гле ди 
(уистомбројуукомејерасправаШукријеКуртовићапочеладаизла
зиунаставцима),у једнојекстензивнијојбелешци(насловљеној„Иву
Андрићатребараскринкати”),апострофираоједаупор но по др жа ва но 
про ту му сли ман ско рас по ло же ње у ду ши и књи жев но сти јед ног ди је
ла Ју жних Сла ве на зах ти је ва од бо сан скохер це го вач ких му сли ма на, да 
ри јеч ју и дје лом бра не сво је при род но пра во на жи вот [...]. То пра во 
по ста је ду жност оно га ча са кад се по ја ве си ле ко је им по ри чу сва ку мо
рал ну ври јед ност, тру де ћи се очи то да их ста ве из ван за ко на. Ти пи чан  
при мјер ова ко вих ре ак ци о нар них на сто ја ња пру жа Иво Ан дрић, вјешт 
умјет ник на пи са ној ри је чи и у ком би на тор ству, али под ла ду ша ко ја чи
тав је дан ства ра лач ки људ ски ви јек под гри ја ва по став ке о по губ но сти 
му сли ман ског ми са о ног сви је та и му сли ма на као љу ди; Balić,S.(1961)
IvuAndrića treba raskrinkati,Bo san ski po gle di2(9);цит.премаBo san ski 
po gle di (1984),pretisak,Zürich:Stamaco,str.131).
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јединства”се,утомсмислу,хронолошкипрвапојавиламеђу
текстуалнообимнијимкритичарскимодзивимакојитемати
зујунегативантретманбосанскихмуслиманауАндрићевом
делу.

Неретко навођена у новијим, послератним разматрањима
Андрићевог „искључивог сликања Бошњака кроз оптику
мржње”11(пресвегаустудијикњижевногисторичараМух
сина Ризвића Бо сан ски му сли ма ни у Ан дри ће ву сви је ту 
штампаној1995.године),оварасправасадржинајширире
гистарприговораАндрићукојисепонављајуиубудућим
оспоравањимаи’ниским’читањимакњижевнихостварења
овогписца:озлоћудном„досљедномназивањунашихму
слиманаТурцима”12ирасистичкомодносупремањима,13о
неравноправном сагледавању различитих узурпатора сло
бодеБоснеиХерцеговине (османскоги аустроугарског),14
итд.15Ипак,чланакШукријеКуртовића–будућидаје(каои
доскоронеобјављенитекстМустафеМулалића„Нобеловац
ИвоАндрићињеговонаграђенодјелоНа Дри ни ћу при ја”16)
писан са специфичног становишта којеДаркоТанасковић
назива „југословенскомуслиманским”17 (насупрот „фази
оспоравања са бошњачкомуслиманске позиције” која по

11Kazaz, Е. (2001а) Egzistencijalnost/povijesnost Bosne – interpretacija u
zamciideologije,upovoduzbornikaradovaAn drić i Boš nja ci,BZKPrepo
rod,Tuzla,2000),No vi iz raz 10/11,Sarajevo:P.E.N.CentarBosneiHer
cegovine, str.132.ЦитирануформулацијуКазазнеизносиусвојеиме
негојекористидањомекритичкиозначиантиандрићевскутенденцију
зборникаАн дрић и Бо шња ци из2000.године.

12Куртовић,Ш.(1994)На Дри ни ћу при јаиТрав нич ка хро ни каодИвеАн
дрићаусвјетлубратстваи јединства,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа
12/13(9/10),Београд:ЗадужбинаИвеАндрића,стр.389.

13Исто,стр.412.
14Исто,стр.409.
15Такође, овде би семогле убројатииКуртовићеве анализе различитих

сценаизпоменутадваромана:набијањаРадисаванаколац,разговора
ТомеГалуса иФехимаБахтијаревића на вишеградскоммосту (из ро
манаНа Дри ни ћу при ја), илипризораиз везировог конака (када уXI
поглављуТрав нич ке хро ни кеназахтевИбрахимпаше,уприсуствустра
нихконзула,неколикобосанскихмуслиманаизврêћāистресаодсечене
носевеиушиубијенихсрпскихцивила).

16НасловљенирукописМустафеМулалићапредстављапоглављењеговог
списаМо но гра фи ја за ви ча ја Мех медпа ше Со ко ло ви ћа који се чува у
ХисторијскомархивуСарајево.НастанаковогрукописаСтанишаТут
њевићвременскиомеђаваупериодизмеђу1961.и1975.године,азаслу
гомпоменутогкњижевногисторичараон јепубликован2016. године:
Мулалић,М.(2016)НобеловацИвоАндрићињеговонаграђенодјело
На Дри ни ћу при ја,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа35(33),стр.267292,
саТутњевићевим„Напоменама”(настраницама292295).

17Танасковић,Д.(1994)РецепцијаделаИвеАндрићаујугословенскојму
слиманској средини,На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 22(1),
Београд:Међународниславистичкицентар,стр.233.
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његовоммишљењу отпочињепубликовањем текстаМуха
медаФилиповића „Босанскидуху књижевности–шта је
то?”18из1967.године,премдабисењензачетакмогаопоме
ритинеколикогодинауназад)–несадржиидеолошкупер
спективуидентичнунитисроднуонојкојупројектујеЗул
фикарпашић.Иакообимомкратка,својимодносомнетрпе
љивостипремаАндрићу,озбиљношћуизреченихоптужби,
каоиполитичкимотивисаномпропагандномусмереношћу
појединихисказауњој,Зулфикарпашићевабелешкапрема
шујеоштринуКуртовићевогчланка.Наиме,докКуртовић–
наглашавајући неопходност бриге за очување заједничке
југословенске државе и избегавање међунационалних ан
тагонизама – Андрићу спочитава неморалан, немаран од
нос и неувиђавност према политичкој осетљивости ових
проблема;19поуверењуАдилаЗулфикарпашића,тадашњег
уредникаемигрантскогчасописаБо сан ски по гле диипото
њег оснивачаБошњачког института уЦириху,Андрићеви
романи(На Дри ни ћу при јаиТрав нич ка хро ни ка)ствараниза
времеДругогсветскогратаписанисусаиницијалномзами
шљуауторадапредевропскомјавношћупослужекаоали
бизасрпскезлочиненадбосанскиммуслиманимаурату.20

18Filipović,M. (1967)Bosanskiduhuknjiževnosti – šta je to?:pokušaj is
traživanjapovodomzbirkepoezijeM.DizdaraKa me ni spa vač,Ži vot16(3),
Sarajevo:Svjetlost,str.318.

19Тако,Куртовић(нав.дело)износимишљењедасекодАндрића„нигде
неистичесродност[босанских]муслиманасаосталимнашимсвијетом
него,напротив,пореднајгорихморалнихквалитетаонуобјекњигепри
казујемуслиманеутаквомсвјетлукаодасуонинесамонештопосебно
одосталогнарода,негодасуупунојсупротностипремањемуусваком
погледу,паиуетничком”(389),ускладусачимеупозоравадаје„њего
вописањеупунојсупротностинесамосареализмом,саплеменитошћу
идобромвољомправоглитерата,негоисаидејомбратстваијединства,
јерон,мјестотолеранцијеимеђусобнељубави,сијенетолеранцију,да
некажеммржњумеђуједнокрвномбраћом”(402).

20Убелешци„КомунистигушекритикуписањаИвеАндрића”из1961.
године(Bo san ski po gle di2[8];цит.премаИсто,у:Bo san ski po gle di,pre
tisak,str.121)Зулфикарпашићизричетврдњудасу„дјелаИвеАндрића
наишланаоправданоогорчењекодмуслиманаБ[оснеи]Х[ерцеговине],
саобзиромнанепријатељскутенденцију.ИвоАндрићјеписаоНа Дри
ни ћи при ја завријемеокупацијеудобачетничкихпокољанаднедужним
муслиманскиммасамаитоједјелотребалотепокољеоправдатипред
еуропскомјавности”.Безмалоидентичаннавод(стимштогајепроши
риоинаТрав нич ку хро ни ку) истиауторпонављаиувластитојредакциј
скојнапоменикојудајеузКуртовићевоглед:„Доксубосанскичетници
вршили покоље муслимана и у Недићевој Србији сазријевала ’идеја’
уништења’Турака’дотлејеИвоАндрићнаписаосвојероманеНа Дри ни 
ћу при ја иТрав нич ка кро ни ка.Они су тре ба ли да бу ду оправ да ње по ко ља 
му сли ма на. То је био по ку шај ства ра ња али би ја за те зло чи не [подвукао
А.З.]”.Zulfikarpašić,A.(1961)Umjestopredgovora,Bo san ski po gle di2(9);
цит.према;Bo san ski po gle di,pretisak,str.133).
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Овакав Зулфикарпашићев став21 (у бошњачкој академској
средини посредован увидима Мухсина Ризвића који се у
својој студијииз средине1990их годинаослањанањега;
док јеширој културној јавности постао доступнији након
појаве текста тада седамнаестогодишњег Нихада Креше
вљаковића, доцнијег директораСарајевског ратногфести
вала, у високотиражном омладинском бошњачком листу
Vox22)индиректнојеинспирисаокрајем20.ипочетком21.
века бројне истраживаче (Есада Дураковића, Узеира Бав
чића,РасимаМуминовића,РусмираМахмутћехајића)који
испољавајусагласностукритичкомтумачењуАндрићевог
опусанесастановиштаевентуалнихнегативнихрецепциј
скихучинакапроизашлихизњеговеполитичкезлоупотребе
сасрпскестране(окојојћетакођебитиречи),негоодговор
ностикривицуза’геноцид’и’етничкочишћење’смештају
удоменсвеснихпишчевихинтенција.

Уобличење и знатно проширење репертоара идеолошких
оптужби,узпридавањеразличитихтиповатеоријскомето
долошкеосновеполитичкомтретмануопусаИваАндрића,
фигурираудвемастудијамасарајевскогкњижевногистори
чараМухсинаРизвића: у тротомномКњи жев ном жи во ту 
Бо сне и Хер це го ви не из ме ђу два ра та23 (гдесе„Андрићева

21СупротноЗулфикарпашићу(којисматрадаусвојојнедоследностиАн
дрић занемарује српске злочиненадмуслиманскимжртвамаиправда
ихнегативнимписањемобосанскохерцеговачкиммуслиманима),Кур
товићпроналазиАндрићевунеконсеквентностутомешто–неопрезно
актуелизујућимеђунационалнеомразе–пренебрегавадатематизујеак
туелнепримереусташкогнасиљанадСрбимауНДХ,пазаписујекако
сеИвоАндрић„„згражаове’турскеказне’[набијањанаколац]одприје
неколикостољећа[...],анијеосјетиопотребудадигнесвојгласиосу
дионостраховитодивљаштвоибјеснилокојејевладалопремаправо
славнимСрбимабашуонодобакад јеписаооводјело,икојемнема
примјераунашојисторији”.Куртовић,Ш.нав.дело,стр.405.

22Видети:Kreševljaković,N.(1990)IvoAndrićMarkizdeSadnašeknjižev
nosti,Vox6,Sarajevo,str.68(ауторутекступреносинајупечатљивију
Зулфикарпашићеву оптужбупротивАндрића).Овај лист, основанпо
четком1990.године(токомкојејејединоиизлазио),одбројапосвеће
ногАндрићу(нанасловнојстраницисеналазикарикатураАндрићана
бијеногнаоловку,сакњигомГе но цид над Му сли ма ни ма)–штампаног
упедесетхиљадапримерака–финансиранјеуправоодстранеАдила
Зулфикарпашића.

23НаовуРизвићевутротомнустудију(Rizvić,M.[1980]Knji žev ni ži vot Bo
sne i Her ce go vi ne iz me đu dva ra ta,knj.13,Sarajevo:Svjetlost)–зачије
научнерезултатетврдида„импресионирајубеспримјерномнеодговор
ношћу у баратању литерарнимчињеницамаˮ, те да конституишу „су
бјективнусликукњижевнепрошлостиБоснеиХерцеговинезакојуби
сетешкомоглорећида јемотивисанасамолитерарнимразлозимаˮ–
реаговаојеСтанишаТутњевић,итоопсежномкњигом(одпрекопетсто
страница)Књи жев не кри ви це и осве те(којојјепосопственомсведоче
њупосветиоосамгодинарада).Видети:Tutnjević,S. (1989)Knji žev ne 
kri vi ce i osve te: osvrt na kni gu „Knji žev ni ži vot Bo sne i Her ce go vi ne iz me đu 
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’кривица’ за негативну ’представу’ оМуслиманима поку
шавадоказатинапоетичкомплануиузто [се]проширује
инамногедругебосанскохерцеговачкеписце,претежноиз
српске,алииизосталихлитерарнихтрадицијаˮ24)и,првен
ствено,уњеговојобимнојмонографијиБо сан ски му сли ма
ни у Ан дри ће ву сви је ту. Као најобимнији и најдетаљнији,
умоментуобјављивања свакакоиубедљивонајзначајнији
преглед Андрићевог ‘антибошњачког’ и ‘антимуслиман
ског’литерарногинаучногделовања,оваРизвићевакњига
(штампанапослеауторовесмрти25набезмалоседамстотина
страница1995.године26уСарајеву,заслугомњеногредакто
раЕнесаДураковића,историчарабошњачкекњижевности)
је, са једне стране, постала предметом бројних критика27

dva ra ta” M. Ri zvi ća,Sarajevo:Svjetlost.ПоглављеТутњевићеве’репли
ке’којесеодносинаРизвићевовиђењеАндрића(насловљено„Андрић–
’аутор’представеоБосникаотамномвилајетуитворац’кривице’Му
слимана за духовну,моралну именталну ретардацију Босне ињених
људи”)обухватастранице84106.

24Тутњевић, С. (1994)Политички статусИвеАндрића у свјетлу једног
новогизвора,Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа12/13(9/10),стр.456.

25МухсинРизвићјепреминуо9.јуна1994.године.
26На каталошком запису ове публикације као година издања се наводи

1995, док се на импресуму књиге налази другачији податак, односно
1996.година.

27ИвоЖанићбележидајеРизвићнаписао„идеолошкуоптужницузасно
ванунаповршномпсихологизмуибиографизмуˮ;Žanić,I.(1996)Pisac
naosami:upotrebaAndrićeveknjiževnostiuratuuBiH,Era smus 4[18], Za
greb:ErasmusGilda,str.52).ЕнверКазаз(nav.delo,str.127)истукњигу,
међукритичарскимподухватимаукојимасеистражујуАндрићевикњи
жевни’грехови’,назива„најамбициознијоминајширомтаквоминтер
претацијомпишчеваопусаˮ.СтанишаТутњевићнаводи,украћемделу
једногобимногтекстаоаспектимаразличитихнационалнихтиповаре
цепцијеАндрићевогдела(сатежиштемнапериодтоком1990ихгоди
на),дајеовакњигакрун ски до каз по ме ну те ре цеп ци је Ан дри ћа у му сли
ман ском књи жев ном, кул тур ном и по ли тич ком ам би јен ту ових кри зних 
го ди на и ау то ри та тив на осно ва за да ље ак ци је у том смје ру. Зна чај 
ове књи ге пр вен стве но је у то ме што је ау тор у њој ко нач но от крио 
све зам ке и раз гр нуо го то во не про ход ни крш књи жев не гра ђе у ко ме 
је био при крио сво је ствар не на мје ре и ста во ве о Ан дри ћу и срп ској 
књи жев ној тра ди ци ји у на при јед по ме ну тој тро том ној књи зи из 1980. 
го ди не. Ов дје он, да кле, из ри чи то и не при кри ве но, оп шир но, од дје ла до 
дје ла, по ку ша ва до ка за ти Ан дри ће ву кри ви цу за ње го ву на вод ну не га
тив ну сли ку о Му сли ма ни ма и ти ме нед во сми сле но по твр ђу је да од нос 
пре ма Ан дри ћу из пр во по ме ну те књи ге ни је ни чи ја при чи на или под ва ла 
већ ње гов ствар ни ау тор ски став. [...] Основ на ка рак те ри сти ка овог 
ра да ипак је у то ме што је у цје ли ни за сно ван на ми је ша њу и суп сти
ту ци ји исто риј ске и естет ске исти не, па као та кав не мо же би ти ре
ле ван тан ни за исто риј ску ни за књи жев ну на у ку; Тутњевић,С.(2000)
НационалниаспектрецепциједјелаИвеАндрића,у:Ди на ми ка срп ског 
књи жев ног про сто ра, Бања Лука: Глас српски, стр. 202203. Богдан
Ракић наглашава да је Ризвић – за разлику од својих претходника –
стручњакзакњижевност,уследчегајеињеговнападнаАндрићанајау
торитативнији,алидањиме–укритициписца–суштинскинеодмиче
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(премдаје,штојеипакизненађујуће,најмањеинтересовања
завределаикритичкиходзиваималаусрпскојнауциокњи
жевности),докјесадруге–узначајномсегментубошњачке
рецепцијеАндрића,и топрвенственоупублицистици (на
нетачан,произвољан,крајњеповршаниагресиванначин)28–
стекластатуснајпомињанијекадајеречотумачењуиодно
супремацелокупномАндрићевомделу.

Позитивистичким приступом анализирајући највећи број
Андрићевихпрознихтворевина–приповетке,романе,есе
је,усменаказивањакојејеобјавиоЉубоЈандрић–Ризвић
трагазасвимпојединостимакојебисепоњемумоглесхва
титикаоизразпишчеве„одбојностипремаживоту,духуи
културиисламскогОријента,којијеонналазиоуБосни,уз
тенденциозну и далекосежну, косовском кривицом опте
рећену, идентификацију Бошњака са ТурцимаОсманлија
ма,странцимаиосвајачимаˮ.29Априористичкимтврдњама
да Андрић босанске муслимане „стигматизира косовском
кривицом и османлијским насиљем, без разликовања, и
оправдава су вре ме ни ре ван ши зам про тив њихˮ,30 те да је
„властиту кривицу због националне издаје коју је учинио

одтачкекојуједосегаоШукријаКуртовићкаоаматер(Rakić,B.[2000]
TheProofIsinthePudding:IvoAndrićandHisBosniakCritics,Ser bian Stu
di es14[1],Bloomington:SlavicaPublishers,p.87). СилијаХоксвортопо
мињедасеРизвићевакњига„тешкочитазатоштојеусмеренасамока
једномциљуиштоизражавадубокуозлојеђеност”;Хоксворт,С.(2004)
ИвоАндрић:црвенамарамауполитичкојарени,Све ске За ду жби не Иве 
Ан дри ћа23[21],стр.151).ИванЛовреновић,пак,говориоРизвићевој
„позитивистичкој марљивости у класификацијиАндрићевих ’гријеха’
премамуслиманима,којаводика„потпуномодбацивањукњижевнога
заљубавнационалноидеолошкогакритеријаˮ;Lovrenović,I.(2008)Ivo
Andrić,paradoksošutnji”,Mo triš ta 12[41],Mostar:MaticahrvatskaMostar,
str.69).Такође,видииинтересантнетекстовеРадмилеГорупиАмиле
КахровићПосављак:Gorup,R.J.(2001)ReaderasCritic:IvoAndrić’sBo
snian Chro nic le,Ser bian Stu di es 15(2), pp. 217228;KahrovićPosavljak,
A.(2012)Čitanjekaokanonizacija:metodefalsificiranjatekstanaprimjeru
‘Maremilosnice’ IveAndrićaˮ,An ze i ger für Sla vische Phi li o gie 40,Graz:
InstitutfürSlawistik,str.2138.

28Видети,например,писањеСеадаЗубановићаиМехмедаДелића,двоји
цебошњачкихкњижевникаипублициста:Delić,M.KorijeniAndrićevih
moralnih devijacija, 06. januar 2011 [http://www.bosnjaci.net/prilog.php
?pid=40118];Zubanović,S.Velikosrpskaknjiževnost jeprethodnicageno
cida, 07.jul2015[http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=56210].Уњихо
вимтекстовимакојиобилујупроизвољностимапроистеклихизнепот
пуногчитањаРизвићевекњиге–узнебројенепроизвољнеконструкције
оАндрићукао„књижевнојсподобиˮ,представникувеликосрпскепро
паганде,психичкихендикепиранојличности–нереткосеитуђемисли
оАндрићу (Куртовићеве,ЗулфикарпашићевеиФилиповићеве)наводе
каодаприпадајуМухсинуРизвићу.

29Rizvić,M.(1995)Bo san ski mu sli ma ni u An dri će vu svi je tu,Sarajevo:Ljiljan,
str.16.

30Исто,стр.79.
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амбасадорским потписом пакта са Нијемцима у Берлину
[...] приповједачки искупљивао замјеном теза, истицањем
хисторијскекривицеБошњакау свр ху прав да ња су вре ме них 
зло чи на над њи ма [подвукаоБ.Б.],ипоновносеутврђивао
умитскоромантичарскимидеалимаизаносимасрпскехи
сторијеˮ,31бошњачкикњижевниисторичаризносисуд–о
Андрићевомкњижевномлегитимизовањуратнихзлочина–
у идеолошком смислу идентичан оном који је тридесет
годинапрењегаартикулисаоАдилЗулфикарпашић.

Промишљајући о новинама које доноси Ризвић (прили
комнаметањаипроширивањадоменаАндрићевеодговор
ности заформирањепредрасуда омуслиманском свету) и
усмеравајући пажњуна теоријски приступ који је у дока
зивањусвојихуверењаприменио,потребнојеистаћикако
Андрићевкритичарнакрајњесимплификованитенденцио
занначинкористисазнањапсихоанализеиЈаусовутеорију
рецепције.

Као прво извориштеАндрићеве исламофобије Ризвић из
двајапишчевопортунизамикаријеризам,односноњегову
тежњудасе„националнополитичкидодворимонархистич
комрежимуˮ32иистовременоприлагодииуклопиухори
зонт очекивања српске читалачке публике, удовољавајући
„њенимепскоагоналнимиромантичкимосјећањиманиже
врстеˮ.33ТакојезаАндрића,поРизвићевоммишљењу,при
поветка„ПутАлијеЂерзелезаˮ–захваљујућидетронизаци
јиидемитизацијинајзначајнијегепскогјунакаизмуслиман
скенароднекњижевнетрадиције,у„којемусу [Бошњаци]
кристализирали све своје традиционално бићеˮ34 – пред
стављала„кључзаулазакукњижевнииполитичкиживот
Београдаˮ.35 Уколико се, по уверењу Мухсина Ризвића, у
међуратнојјугословенскојдржавиАндрићухоризонточе
кивања српских читалаца уклапао својим приповеткама у
којимасуликовибосанскихмуслиманаприказанипристра
сно,попретпоставциистогкритичараАндрићјеуземљиу
којојсувластзаузелекомунистичкеснагеиспуњаваоочеки
вањаукњижевнојрецепцијисрпскесрединесвојимромани
ма(пресвегаНа Дри ни ћу при ја иТрав нич ка хро ни ка,аза
тимиПрокле та авли ја инезавршенимроманомОмерпаша 

31Исто,стр.313.
32Исто,стр.634.
33Исто,стр.8.
34Исто,стр.24.
35Исто,стр.8.
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Латас).36 Осим прагматичних и егзистенцијалнихАндри
ћевихмотива,другиизвор’босанскемржње’његовихкњи
жевнихделаРизвићвидиупсихолошкојструктурипишчеве
личностикојуописујекао„интимнотрауматичнуˮи„неу
ротичнопсихотичнуˮ.37У таквом смислу Ризвић говори о
„потиснутој сфери комплекса и девијантних еротских на
гонауАндрићуˮкојасе„стваралачкиизразилауњеговом
дјелуучитавунизудубокодоживљених’турских’сексоман
скихликоваипатолошкинастранихсцена[...],каоослоба
ђање властитих мрачних нагона, хомосексуалног садизма
имазохизмаˮ.38ОптужившиАндрића, како се дâ запазити
изпретходногцитата,заличнусклоностхомосексуализму
ињендиректанутицајнањеговокњижевностварање,Ри
звићје–унамериданасвакиначиндискредитујеписца–
своје бројне коментаре о различитим врстама Андрићеве
’настраности’распоредиоувећинупоглављасвојестудије,
патакопишеоњеговој„духовнојсклоностиистваралачкој
оптерећеностизапервертиранимпсихопатолошкимликови
ма,сексуалнимманијацима,садистимаисценамалудилаи
злочинаˮ,39затимо„дубокојидентификацијиписцасалико
вимамучитеља [...] каовластитогунутарњеграстерећива
њаиослобађањаˮ,40оњеговој„параноиднојопсесијизбог

36МогућејеуочитинеколикопојединостиувезисаРизвићевомоптужбом
оправилупокомесууАндрићевимделимаискључиволиковибосан
скихмуслимана(ињимаистовернихТурака)негативноприказани,као
ионачинунакојиовајкритичарпрепознајеиизкњижевногопусаизво
диантибошњачкеставовеписца.ИнтересантнојекакониједанАндри
ћевкритичарнеспомињењеговроманГо спо ђи цу, којибибезсумње,
подусловомдајеглавниликРајкаРадаковићприказанакаоприпадница
босанскомуслиманскогкорпусауместосрпског,послужиокаоједанод
важнијихаргуменатаудоказивањуАндрићевогнепријатељскогодноса
премамуслиманима.Идруго,критичкипоступаккојимРизвићпрона
лазиимплицитнепротивбошњачкеАндрићевеидејеуПро кле тој авли ји 
јеисаелементарноглогичкогстановиштапроизвољанинеодржив.На
име,РизвићнаводикакојеПро кле та авли ја алегоријанесамотурског
друштва,негои„оногкојесестварало’подутицајемтурскевладавине’ˮ
(449),мислећисвакаконаБоснуукојојсурепрезентитурскевластии
исламскогутицајабилисловенскимуслимани.Осимштоовајроманви
дикаоалегоријуБоснеинегативногисламскогутицајанању,Ризвић
истиче и да је Карађозов „трактат о свеопћој кривици уАвлији нео
дољивоасоцираоинастареничке,хисторијскекривице ’потурчених’,
исламизиранихСлавенауБосни,којимајебилопрожетоцијелоњегово
дјелоˮ(453). Садругестране,рецимо,РадованВучковићсматрада је
Про кле та авли ја „алегоријскисимболзаједнутоталитарнуинституци
ју”,ито„фашистичкуупрвомреду,собзиромнавременастанкаовог
дела”(Vučković,R.[1974]Ve li ka sin te za,Sarajevo:Svjetlost,str.419).

37Rizvić,M,nav.delo,str.634.
38Исто,стр.634635.
39Исто,стр.58.
40Исто,стр.201.
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кривице коју је подсвјесно осјећаоˮ,41 „патолошкоумјет
ничкојсклоностизакрвавимимучилачкимˮ,42итакодаље.
УсвојојвизијиАндрићевихличнихикњижевнихнесимпа
тија према босанскиммуслиманима, оба поменута извора
ових несимпатија (егзистенцијалнокаријеристички и неу
ротичнопсихотички) Ризвић наткриљује и објашњава пи
шчевим „подсвјесним комплексом националнокултурног
ренегатстваˮ.43Овајкомплекс,поРизвићунастаоуследза
менеизворногхрватскогетничкогидентитетанационалним
и културним опредељењем писца за припадност српској
заједници,манифестоваосе с једне странекрозАндрићев
напордаидеолошкиадекватно(путемнегативногприкази
вањабосанскихмуслимана)одговоринавидокругочекива
њасрпскихчиталацаиполитичкогрежимаујугословенској
монархији; док се, с друге стране, напсихолошкомнивоу
ренегатскикомплексоткривакао„покушајослобађањаод
једногтрауматичногоптерећењавластитогживотаˮ.44Пре
познајући,тако,уликуОмерпашеЛатасакњижевнипандан
Андрићевој личности, при чему као чинилац повезивања
истичењиховосвојевољноконвертитствоизопортунистич
кихпобуда,Ризвићсматрадаовајликспада „међуумјет
ничкинајбољеипсихолошкинајуспјелијеликовеИвеАн
дрићауправостогаштојеонсебенајинтимнијепознаваои
најдубљемогаодаискажеˮ.45

Када јеречометодолошкомпоступкукоји јеРизвићпри
менио у својој студији, он се темељина сагледавањуАн
дрићеведокторскедисертацијекаосвојеврсногидеолошког
претекста зањегово књижевно дело, односно као „идејне
основе књижевног стварања [...] и кључа за разумијевање
одбојногодносапремаБошњацимаињиховусвијету,који
јеАндрићизражаваоˮ.46ПремаРизвићевомувиду,свешто
је „приповједачки слиједило уАндрићеву стварањунакон
1924.годинесамојекњижевноразвијањеидеологијењего
ведокторскедизертацијеˮ.47Дакле,изоваквеперспективе
анализиран,Андрићев књижевностваралачки опус у про
матрањуМухсинаРизвићазадобијаизгледједнеидеолошки
иполитичкиконзистентнецелинечијискоросвипојединач
нисегментиуспостављајуконтинуитетиидеолошкувезуса

41Исто,стр.645.
42Исто,стр.607.
43Исто,стр.105.
44Исто,стр.474.
45Исто,стр.474.
46Исто,стр.32.
47Исто,стр.56.
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претходно већ уобличеним антимуслиманским ставовима
издокторскетезе(каонаучногдела)истогаутора.48

Препознајућикритичарскуанахроноститеоријскумањка
воступраксиузимањаАндрићеведокторскедисертацијеза
полазиштеуистраживањуњеговихлитерарнихостварења,
ЕсадДураковићјеусвомтексту„Андрићеводјелоутоко
вимаидеологијеевроцентризма”(из1997.године)49–наоко
уважавајућиразликуизмеђуисториографскогикњижевног
дискурса–покушаоданегативномтипурецепцијеАндри
ћаобезбедидругачијутеоријскуподлогу.Наиме,учланку
овогумеђународнимнаучнимоквиримапризнатогоријен
талистеиарабисте–укритичкомразумевањусликесветаи
идејнеравниуАндрићевомделу–демонстрирана јекрај
њаригидностиискључивоступримениизворнепарадигме
оријентализма Едварда Саида.50 Тако, Дураковић ситуира

48У различитим приликама и на разнородне начине већ је оспоравана
праксанекритичкоглинеарногпоистовећивањаидејногсветаАндриће
вогкњижевноуметничкогделасањеговимидеолошкимуверењимаиз
докторскедисертације(имајућиувидудасерадиоразличитимтипо
вимадискурса:књижевноминаучном).Видетинапример:Ћирковић,
С. (1982)Мишљењепроф.СимеЋирковићаоАндрићевомдокторату,
Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа1(1),стр.247249;Lovrenović,I.(7.de
cembar1982)Šestdecenijatajne,Da nas (Zagreb),str.61;Tutnjević,S.Knji
žev ne kri vi ce i osve te,str.87; Žanić,I.nav.delo,str.50;Kazaz,E.(2001b)
Odpovijesnogdosimboličkogtoposa,Raz li ka/Diffèran ce 1(1),Tuzla:Uni
verzitetuTuzli,str.77;Кољевић,С.(2007)Андрићевтам ни ви ла јет у
дискурзивномификционалномјезику,у:Ва ви лон ски иза зо ви: о су сре
ти ма раз ли чи тих кул ту ра у књи жев но сти,НовиСад:Матицасрпска,
стр.8182.

49Duraković,E.(1997)Andrićevodjeloutokovimaideologijeevrocentrizma,
Zna ko vi vre me na1(2),Sarajevo:Naučnoistraživačkiinstitut„IbnSina”,str.
97108.Ваљанапоменутидајеовајрадвећупажњукритикеиоштрије
реакцијезадобиотекнаконштојепрештампанузборникуАн дрић и Бо
шња ци (свицитатиизДураковићевогтекстабићенавођенипремаовом
изворнику).

50Лонгиновићпримећуједасе„оријенталистичкадимензијауАндриће
вомкњижевномделуумногомеразликујеоддефиниције[овогтермина]
будући да је основна историјска и политичка претпоставка Саидовог
’оријентализма’европскаколонијалнадоминацијаИстоком”,докјена
примеруБоснеречо„турскојколонијалнојдоминацијисловенскимста
новништвом”(“TheOrientalistdimensioninAndrić’swritingisquitedif
ferentfromthisdefinitionsincethemainhistoricalandpoliticalconditionof
Said’s‘Orientalism’isEuropeancolonialdominationovertheEast”).Longi
nović,T.Z.EastWithintheWest:BosnianCulturalIdentityintheWorksof
IvoAndrić,in:Ivo An drić Re vi si ted: The Brid ge Still Stands,ed.Vucinich,
W.S. (1995),Berkley:UniversityofCalifornia,p.124.ДаворБегановић
истичедасликакојасеуАндрићевомделуможепронаћиоколонизо
ванојБосни„јестесликаизнутратејојнедостајеонабитнакомпонента
којаодликујеСаидовеоријенталисте,наимефукоовскапаноптичкапер
спектива”,теАндрић„неможебитиоријенталиста,оневентуалноможе
прихватитистановитепостулатеоријенталистичкогадискурза,алиму
остаје,убити,далекитуђ”;Beganović,D.(30.jul2009)Orijentalizami
nacionalnaideologija,Oslo bo đe nje,Sarajevo],str.11.ЗоранМилутиновић
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Андрићев књижевни рад у оквире традиције европоцен
тричнеимперијалнекултуреикњижевности,наводећикако
онприпадаонојврстилитературе„којасесредствимаумјет
ностиангажираумоћнојидеологијикојаседанасусвије
туименујекаоевроцентризам,ачијисустратешкициљеви
евидентниудјелимичноуспјелимнапоримадасеОријенти
оријенталнадуховност,првенственооријенталноисламска
духовностуцјелини,негативизирадомјерекадатајсвијет
и та духовност постају осмишљен и ’оправдани’ предмет
негативног третмана”.51 Истичући какоАндрићев опус на
идеолошком плану представља „литерарну отоманизаци
ју Босне”,52 те да су пишчеви „евроцентристички идеоло
шкиставовирадикализиранидоразинеправогарасизма”,53
истикритичаризносиуверењепокојем јеАндрићудоде
љена Нобелова награда за књижевност управо због евро
поцентристичкеидеолошкеоријентације54и„врлоуспјелог
идеолошкогангажмана,пријенегозбогумјетничкевријед
ности”55његовогдела.Даље,натрагуРизвићевихувидаи

сматра оптужбе заАндрићев оријентализам површним и тврди да се
оријенталистичкисудовиуТрав нич кој хро ни ципојављују„пресвегау
Давиловимисказима,илиуњеговимзонама,алисудотемереподри
вениилирелативизованињеговимпонашањем,његовимосталимиска
зима,дасеможеоправданотврдитикакојеоријентализамуТрав нич кој 
хро ни ци једнаодтема,анесвесниилинесвесниставаутора”(“Orienta
listclaimsinthenovelmostlyappearinDaville’sutterances,orinhiszones,
but theyarerelativizedandsubvertedtosuchanextentbyhisactions,his
otherutterancesandrelationshipwithothercharacters,thatitseemsjustified
toclaimthatOrientalisminBosnianChronicleappearsasoneofthenovel’s
themes,notas theconsciousorevensubconsciousattitudeof itsauthor”).
Milutinović,Z.(2008)MisunderstandingisaRule,UnderstandingisaMi
racle: IvoAndrić’sBo snian Chro nic le,Sla vo nic and East Eu ro pean Re vi
ew86(3),Leeds:ManeyPublishing,p.463.МирољубЈоковићзапажада
Андрићусвомкњижевномстваралаштву„светникаданијепосматрао
из перспективе победника, него из перспективе побеђених”. Видети:
Јоковић,М.(1998)ПрофетскиаспектиАндрићевеуметности,у:Је зик 
у до ли ни оно стра ног, Београд: Рашка школа, 2231. Такође, значајан
је и Танасковићев текст о Дураковићевом виђењу Андрићевог дела:
Танасковић, Д. Окциденталистички редукционизам пред уметношћу
ИвеАндрића, у:Андрић између Истока и Запада, ур.Кузмановић, Р.
(2012), Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске,
стр.363378.

51Duraković,E.nav.delo,u:An drić i Boš nja ci,str.192.
52Исто,стр.198.
53Исто,стр.200.
54МустафаМулалић(нав.дело,стр.268270)је,садругестране,тврдио

да је „лаковерна” и „наивна” Нобелова фондација приликом одабира
Андрића задобитниканаградебиларуковођена„осјећањемморалног
дуговањапремајугословенскојкњижевности”,каоидазнатандеоза
слугеприпадазалагањујугословенскекултурнедипломатије.Значајове
наградеје,пак,заМулалића„неподударанвриједностимаАндрићевог
књижевногдјела”(270).

55EsadDuraković,nav.delo,str.192.
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формулација,Дураковићговориодвапланасимултанеиде
олошкеангажованостиАндрићевепрозе:о„демитизирању
муслиманскихпозитивнихмитова” каопоступку којим се
„одузимаупориштедигнитетаједноганарода”,56азатимио
„сатанизирањуцјелокупнемуслиманскобошњачкеповије
сти”,чимесе„Бошњациманамећеосјећајколективнекрив
ње, депримирајућег срамаипогубнеинфериорности”.57И
најзад,применившисликусветаАндрићевогделанесамо
на време у коме се писани његови инкриминисани рома
ниНа Дри ни ћу при ја иТрав нич ка хро ни ка (Другисветски
рат),58негоинапотоњиграђанскиратуБоснииХерцего
вини(вођенод19921995.године),Дураковићизричестав
дачиталацкоји„прихватиАндрићевсвијеткаоаутентичан
икосеподаемотивномнабојукојипроизводињеговодјело,
поприродистварисматратћекориснимистребљивањеБо
шњакакаоопасногелементаусамометкивутзв.европске
цивилизације”.59

Уочавајућинеобичанфеномендастепенприписиванекри
вицеАндрићукаописцуизаоштреносткритичарскогтона
премањеговомделурастеградацијскиусвакомнаредном
‘нападу’–уследчегачланакШукријеКуртовићаделуједо
истабенигнијимуодносунасвапотоњанегативнакритичка
тумачењакојаполазиштеимајуупишчевој’антимуслиман
скојтенденцији’–указаћемонатода,ухронолошкомследу,
нареднипокушајидеолошкедискредитацијеписцапредста
вљавећспомињанизборникАн дрић и Бо шња ци.60Поводза
настанаковог зборника јенеуобичајен: он је сачињенкао

56Исто,стр.199.
57Исто.
58УЗулфикарпашићевомманируауторнаглашавада„Андрићпишесвоје

најпознатијероманеујекугеноциданадмуслиманимапоБосни,Санџа
куиЦрнојГорисадејствујућистимгеноцидомвластитимсредствимаи
оправдавајућигасвојимдјелом”(Исто,стр.203,фуснотабр.23).

59Исто,стр.203.
60Узборникујештампаноукупно16радоваподељенихудвецелине.У

првомделусеналази12одукупно15радовакојисупрезентованина
научномскупу (триприлога–чијиауторисуМухидинЏанка,Марко
ОршолићиМустафаСпахић–супритомизостављена),доксеудру
гомделуналазечетириранијепубликованатекста(ШукријеКуртовића,
МунибаМаглајлића,ЂенанеБутуровићиЕсадаДураковића)који–са
изузеткомранијегМаглајлићевограда,каоичланкаЂенанеБутуровић
(обоје аутора је приложило и нове реферате,штампане у првом делу
зборника)–припадајуистомрецепцијскоммоделуАндрићевогопуса.
ВаљанагласитидајетекстНеџадаИбрахимовића(„Контекстутексту
или Фиктивна биографија у нејасном интерпретацијском контексту”)
из првог дела зборника једини супротстављен негативном рецепциј
скомкључуукомесесагледаваАндрићеводело;штавише,његоваутор
проблематизујеуправотакаввидрецепцијекакавсенудиипромовише
посредствомовогзборника.
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резултатнаучногскупа„ДјелоИвеАндрићаухисторијском
идруштвеномконтексту”одржаног13.и14.новембра1999.
годинеуТузли,уприличеногнаконвишемесечнемедијске
расправе (вођенепре свегау сарајевскимлистовимаДа ни
и Осло бо ђе ње) покренуте иницијативом Опћинског дру
штваБошњачке заједнице културе „Препород” (од 7.маја
1999.године)дасепреименујеназивулицекојауовомгра
ду носиАндрићево име. У том смислу,МухидинПашић,
тадашњипредседник именованог друштва, у интервјуу за
Днев ни аваз(датомкаовидобразложењаовеиницијативе)
јеизнеобројнеоптужбенарачунписцанапомињућикако
Андрић„управозбогсвојихлитерарнихдјеласносивелику
одговорност, већумождаиодсамихреализаторапројекта
’ВеликаСрбија’.Онјеједанодидеолошкихархитекататог
пројекта, заједносанекимчлановимаСАНУа.Да јежив,
вјероватнобисмопокренулиутврђивањењеговеодговорно
стизазлочинеуБосни,засвестрахотекојесуседогодиле
бошњачкомнароду”.61

Ускладусаосновномуредничкомзамишљу–дасеафирми
шуиаргументујутезеоАндрићукаовеликосрпскомшови
нистиикњижевномпристаши„противбошњачкеидеологи
је”62–протагонистиоваквогвидарецепцијесу,каконаводи
Тутњевић,ималивећеизгледе„утеоријамакојетежиштес
текстапомјерајунаконтекст,асдјеланачитаоца”,причему
„увијекнедостајеонакључнакарикакојомсетакоизложена
сопственатеоријскапоставкаповезујесатекстом,односно
предметомокомесеговори,акојајепресудназарезултат
докогаседолази”.63Какобибављењесвакимзасебнимтек
стомиззборникабилоизлишно,јерниједанодњихнедо
носи неку значајнију новину у критичкој интерпретацији
пишчевогкњижевногдела,указаћемосамонапојединеде
таљекојибисемоглиузетикао’репрезентативни’заназна
ченимоделсагледавањаАндрићаињеговогопуса.Хаџем
Хајдаревић,например,називаАндрића„атрофиранимна
ционалнимромантичарем”којије„савузидовимафрустри
рајућихзаблудаоземљама,народима,вјерама,културама”,
докјењеговалитература–инспирисана„идеолошкимнабо
јемкосовскогмита”–мономитскаимонолошка„дотемјере
дачакисамапостајемит”иистовременолаж.64Мухамед
ХуковићапелуједасеискористиМадридскадекларација(из
1998.године)какобисе–попрепоруциоведекларациједа

61Цитиранопрема:Lasić,M.nav.delo,str.4243.
62Видети:[Maglajlić.M.]Riječuredništva,u:An drić i Boš nja ci,str.7.
63Тутњевић, С. Андрићевска слика свијета и муслиманска/бошњачка

књижевност,стр.404405.
64Hajdarević,H.Andrićkaosudbina,u:An drić i Boš nja ci,str.2223.
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сеизнаставнихуџбеникауБоснииХерцеговиниизоста
ве сви потенцијално увредљиви садржаји за друге народе
у држави – уклонила између осталог иАндрићева дела.65
Текст„НационализамкаонегацијаАндрићевеумјетности”
РасимаМуминовића,бошњачкогфилозофаипрофесораса
рајевскогФилозофскогфакултета (преминулог2012.годи
не),засигурнојерадписансанајвећимкритичарскимпре
тензијама у насловљеном зборнику. Уз изузетну оштрину
сакојомговориоАндрићу(каквасеможезапазитијошје
диноупублицистичкимтекстовимапојединихбошњачких
аутораоовомписцу),Муминовићдоносииизвесненови
неутеоријскомприлазу.Постављајућиупрвипланхума
нистички садржај уметничког дела и његову истинитост,
овај критичар сматра да Андрићева литература игнорише
обепоменутекомпонентекојепоњеговоммишљењуима
јупресуданзначајзаизрицањевредноснеоцене.Будућида
„изневјеравасврхуумјетности”,упркоссвојимформалним
истилскимквалитетима,Андрићеводелоје–какосматра
Муминовић–постало„слушкињавеликосрпскеидеологи
је”,теоноданас,„стојећинаразиникосовскогmytho sa”,у
хуманистичкомпогледупостајепрошлост„којајемоглаин
спириратисамокрвникесребреничкетрагедиједаистрајуу
свомкосовскомбезумљу”.66

ИакобибилозаочекиватидаћенегативнавалоризацијаАн
дрићевог књижевног опуса у дêлу бошњачке критичарске
праксе,доживевшисвојзенитобјављивањемкњигеМухси
наРизвићаизборникаАн дрић и Бо шња ци,показивати–ма
карубројностикритичкихпритужбиињиховојискључиво
сти–знакеопадања,тесезаистачинилотешкозамисливим
да се наново појави критичка студија о Андрићу обимна
попут Ризвићеве, у другој деценији 21. века (2013. годи
не)штампанисунајпрерадхрватскоамеричкогисторича
раИваБанца„ПолитичкиаспектиАндрићевадјеловања”67

65Huković,M.KnjiževnodjeloIveAndrićausvjetluMadridskedeklaracije,u:
An drić i Boš nja ci,str.109110.

66Muminović,R.nav.delo,str.117.
67Банчевтекстјенастаозапотребеучешћанаскупуповодом120годи

шњице Андрићевог рођења, одржаном у Загребу 14. децембра 2012.
године,уорганизацијиХрватскогдруштваписаца.Објављенјепотом
2013. годинеудвачасописа:Banac, I. (2013)Politički aspektiAndriće
vadjelovanja,Fo rum Bo snae 61/62,Sarajevo:MeđunarodniforumBosna,
str. 116121; исти рад јештампани у загребачкомчасописуKnji žev na 
re pu bli ka11(7/9),str.99103.Текстисторичарахрватскогпореклапред
стављакратакизвештајоприродиАндрићевогполитичкогангажовања,
углавномпописаним сведочењимадругих, инедоносиновије увиде
којибибилиодзначајазадаљеистраживањепишчевогполитичкогде
ловања(нитијеаутор,судећипосадржинитекста,имаотаквеаспира
ције),докјеоњеговомкњижевномрадузаписаосвеганеколикократких
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инеколико текстоваРусмираМахмутћехајића,68 а затими
Махмутћехајићевакњигаодготовошестстотинастраница
поднасловомАн дри ћев ство: про тив ети ке сје ћа ња (2015).

Запотребепроблемакојитумачимо,чланакИваБанцаније
одвећерелевантности,уствари–доприносовогумеђуна
роднимоквиримапознатог историчара (предавача на аме
ричкимунивезитетимаСтанфордиЈејл,каоинаЦентрал
ноевропском универзитету у Будимпешти)69 афирмацији
негативнерецепцијскелинијекојапочиванаставуоАндри
ћевојмржњипремамуслиманима(подстакнутојпишчевом
опортунистичком приврженошћу великосрпској идеологи
ји) једалекомерљивијиидалекосежнијиупосредномоб
лику.Наиме, ригидно сагледавање и негативнo вредносно
просуђивање о пишчевом књижевном делу у бошњачкој
критици – мерено учинцима њеног деловања и утицаја у
науци – пребивали су, у највећем степену, у ограниченим
локалнимоквирима.Међутим,појављивањемтекстаРусми
раМахмутћехајићаAn dri ćism: An Aest he tics for Ge no ci deу
референтном америчком научном часописуEast Eu ro pean 
Po li tics and So ci e ti es,70 „бошњачка академска сатанизација
ИвеАндрића”је,каконаводиМухаремБаздуљ,„изишлау

реченица.УњимаБанацнаводикакојеАндрићдоживљаваоБосну„као
земљумржњеисвојаразмишљањаоужојдомовиниставиоуустасвог
књижевногдвојникаМаксаЛевенфелда.Немадвојбеда је свешто је
ретроградноуБоснивезиваоузислами’поклоникеарапскогваралице’.
МуслиманскијунаципопутЂерзелезАлијеибраћеМорићауњеговом
судјелузаправодехуманизирани”.

68Видети: Mahmutćehajić, R. An dri ćism: An Aest he tics for Ge no ci de, pp.
619667; Mahmutćehajić, R. (2013b)Andrićevstvo: protiv etike sjećanja,
Fo rum Bo snae61/62,str.122140;Isti(2014)Tabuinjegovižreci:onacio
nalizmu,rasizmuiorijentalizmu,Go diš njak BZK „Pre po rodˮ14,Sarajevo:
BZK„Preporod”,str.128149.Махмутћехајићевакњига(сватритекста
чинењенеделове)носиидентичаннасловкаоидругинаведенитекст.
Четвртичланак(уњемуАндрићнијепримарнатемапроучавања),који
јепрезентованнаТрећемнаучномскупу„Босанскохерцеговачкадржава
иБошњациˮодржаном1.јуна2013.годинеуСарајеву(уорганизацији
БЗК„Препородˮ),нијештампанкаодеобудућекњиге.Видети:Mahmut
ćehajić,R.(2013c)Bosanskapolitičkafilozofija:izmeđufantazijairealnosti,
Go diš njak BZK „Pre po rodˮ13,str.101145.

69ИвоБанацјерадионаУниверзитетуСтанфордод1972.до1977.године,
кадајепрешаонаУниверзитетЈејл(накомејеитренутноузвањуеме
ритуспрофесора).Упериодуод1994.до1999.годинебиоједиректор
Института за Југоисточну Европу будимпештанскогЦентралноевроп
скогуниверзитета.Од2007.до2009.годиненалазиосенаместупред
седникаХрватскогхелсиншкогодборазаљудскаправа.

70Ореферентностиовогчасописаговоримонеусмислуквалитетаобја
вљенихрадова,негоњеговецитираностииутицајностимеренетакозва
нимимпактфакторомкојинасвојојплатформиWeb of Sci en ce објављује
америчкаорганизацијаThom son Re u ters.
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свијет”.71ОноштојеспецифичнозаМахмутћехајићевчла
нак(каоизадоцнијеобјављенукњигу)јестеда,сасвимвид
но,онуопштенемаодликенаучнограданитизадовољава
формалне карактеристике академског дискурзивног стила,
иписан је каонекаква врстафилозофскоспекулативноги
политичкогесеја,сапренаглашенимвидовимаванкњижев
неаргументацијечијебисепореклопремоглосврстатиу
подручје теологије или, понајпре, филозофије религије.72
Није, стога, нимало занемарљив податак да je овај текст,
окарактерисан као „погрешно читање удружено са слепи
ломиапсолутномвољомзаоптуживањемˮ,73задобиоместо
увисокоцитираномамеричкомчасопису(имогућностдасе
налазинаувидунајширојакадемскојјавностикојасебави
‘источноевропским студијама’) заслугом једног од њего
вих уредника,ИваБанца.Да се у овом случају не ради о

71Bazdulj,M.(17.septembar2013)IvoAndrićizmeđuMahmutćehajićaiKu
ljiša,Oslo bo đe nje.

72Јошусвојојкњизиопоезији МакаДиздара,дефинишућиприродувла
ститог приступа књижевном делу, сâм Махмутћехајић наводи да се
његоваразматрањапрвенственоналазеу„видикуперенијалнефилозо
фије”;Mahmutćehajić,R.(2009)Pre ko ri je ke: o pje sniš tvu Ma ka Di zda ra,
Sarajevo:Buybook,str.7).МајаАбаџијајеусвомкритичкомприказуове
књигепрецизноутврдиланедостаткекојисетичуприкладностисамог
књижевнотеоријског приступа и уверљивости његове реализације у
конкретнојМахмутћехајићевојинтерпретацијиДиздаревогкњижевно
уметничкогдела.Наиме,ауторказаМахмутћехајићевукњигукажеда
представља„изванредноманипулативан,сколастичкиинтониранлаби
ринткојинапојединиммјестимапотпуногубивезусакњижевношћу
самом,трансформирајућипочетнуинтерпретативнупоткуумукотрпно,
дуготрајноиистрајнообразлагањеосновнихпојмоваперинијалнефи
лозофијеˮ;теузакључкусвогприказанаводикако„Махмутћехајићев
’метод’непосједујениједнупожељнукарактеристикукњижевнокри
тичкогметодаосимсвогпсеудофилозофскогоквира”ида„кључнипро
блемовекњиге,онатачкаукојојјеонаизгубиласвојсмисао,алинеи
сврху,јестетачкаукојојсеодреклавјерностисвомобјекту,поезијиМа
каДиздара,ипрешлаупроповједничкулитературу”.Abadžija,M.Kad
književnakritikakolabirauskolastiku;Mahmutćehajić,R.(2009)Prekorije
ke:opjesništvuMakaDizdara,u:Na ci ja i poststruk tu ra li zam: zbor nik ana
li za i čla na ka,urediliSokolović,M.iImamović,H.(2013),Sarajevo:In ter
kul tu ra,видистранице85.и93.НедостациокојимаговориАбаџијаби
сеунајвећојмеримоглиодноситиинаМахмутћехајићевоистраживање
Андрићевогкњижевногопуса.КакојеМахмутћехајићиустудијиоАн
дрићу остао доследан свом теоријскомприступу и интерпретативном
моделупримењеномприанализиДиздаревепоезије,основнаразлика
измеђуоведвекњигесеочитујеупозицијикритичарапремапредмету
свогтумачења:докјепремаДиздарунесумњивоафирмативан(сматра
ганајвећимбосанскимпесником),уодносупремаАндрићуињеговом
књижевномстваралаштвујеизразитонегативан.

73„Die falsche Lektüre ist mit Blindheit und dem unbedingten Willen zur
Denunziation verbundenˮ; Beganović, D. (2013) Islam und Christentum
zwischenAblehnung und Verflechtung. Der FranziskanerZyklus von Ivo
AndrićgelesenimKontextseinerDissertation,Sla vi ca Ter ge sti na15,Trie
ste:UniversitàdegliStudidiTrieste,S.104.
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уобичајеном коришћењу потпуно легитимног права уред
ништва сваког часописа да објављује научне радове неза
висноодтогадалијесагласносанаучнимрезултатимакоји
сууњимапрезентованиилине,већда јеречонепосред
ној научној подршци сведочии сазнање да сеИвоБанац,
узјошједногхрватскогуниверзитетскогпрофесоракојије
већидеопрведеценије21.векарадионаУниверзитетуЈејл
(СлободанаПроспероваНовака), појављује као рецензент
поменутeМахмутћехајићевекњигеАн дри ћев ство.

Без обзира на замашну екстензивност Махмутћехајиће
ве књигеи сасвимдругачију теоријску визуру (теолошко
филозофску) из које сеАндрићево делоперципира, не би
сеипакмоглоустврдитидаонадоносинекузначајнијуно
винууконтекстутиповаприговоракојисуупућиванипи
сцуињеговом литерарномопусу.74Штавише, у разматра
њуАндрићевогопуса–устудијичијијеауторнекадашњи
деканЕлектротехничкогфакултетаосијечкогуниверзитета
(по занимању инжењер електротехнике) и потпредседник
ВладеБоснеиХерцеговине(19911992)–везаизмеђутео
лошких,филозофскихиисторијскихпромишљањанаједној
страни,75ивећустаљеногмоделаполитичкеегзекуцијепи
сца(наводноизведенепримарноизАндрићевогкњижевног
дела)надругој,несамоданијеубедљивоаргументованане
гојеосталаупотпуностинејаснаинераспознатљива.Сто
га, у овој прилици ћемо покушати да укратко расветлимо
значењенасловногнеологизма’андрићевство’иподнаслов
них синтагми ’естетика за геноцид’ и ’етика сјећања’ (из
чланкаи књиге), који сепојављују као елементарне, лајт
мотивске Махмутћехајићеве идеје у вези са Андрићевом
књижевношћу.

74МахмутћехајићевотумачењесеумногомеослањанаРизвићевеиДура
ковићевеувиде,иакоучитавојкњизикритичарРизвићаспомињесамо
двапута,аДураковићаниједном(притомпреузимачитавеДураковиће
вемисли,попутонедако„прихватиАндрићевсвијеткаоаутентичани
косеподаемотивномнабојукојипроизводињеговодјело,поприроди
стварисматратћекориснимистребљивањеБошњакаˮ(Махмутћехајић
наводидаАндрићева„причањанисуонекојзбиљнојБоснинитиоње
нимљудима.Когодусвојидајесу,хтиоилинепристајеузњиховокори
шћењезазлочиначкепотхватеˮ.Mahmutćehajić,R.(2015)An dri ćev stvo: 
pro tiv eti ke sje ća nja,Beograd:Clio,str.83.

75Као показатељ филозофскоспекулативног есејистичког слоја у Мах
мутћехајићевојкњизиоАндрићувидети,например,следећереченице:
„ВјесникХвалкажедасумеђусвимљудимаовогибудућегсвијетаон
ивјесникИсанајближиједандругоме.Њима,каознаковимасавршене
људскемогућности,одговараподнеуобзорјимавањскогсвијета,Сунце
узениту.[...]ВјетарјезнакДуха–благисиловит,окрепљујућиираза
ратељски, одсутаниприсутан, одасвудиниоткуд,миоинеухватљив,
навјешћујућииодлазећи,животанисмртан,плоданипустошан”.Исто,
стр.358359.
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Кованицу ’андрићевство’ Махмутћехајић испрва одређу
је каопојавунекритичке глорификације и политичке упо
требеписца.Истипојамоннајпрецизнијеописујеназива
јућига„маскомзапредстављањебосанскогмуслиманства,
идеологијскиконструиранераснеирелигијскетуђостикоја
пријетинацијскојнашостиˮ,тј.„канонизирањемприповје
дачкогдјелаИвеАндрићауслужбикултурнограсизмакао
битногсадржаја свакогнационализмаˮ.76Оваквимпојмов
нимодређењем ’андрићевства’,међутим,нисуобухваћена
свазначењаукојимагањеговкреаторуистинукористи.На
име,Махмутћехајићсвојојкритицинеизлажесамоинстру
ментализацијуАндрићевогкњижевногдела,негоинтерпре
тацијузасниванапотенцирањуприродетобоженегативног
односаписцапремабосанскиммуслиманимакао’Другом’,
потпуно страном и инфериорном (кроз читаву студију он
понавља Андрићеву напомену о „приповеткама о Турци
маионашимаˮ77):својимделом,наводно,писацпосредује
властитирасистичкиинационалистичкиставпремамусли
манимауформи„сировогоријентализмаˮ.78Дакле,појмом
’андрићевство’,уподједнакојмери,Махмутћехајићуказује
инаједантипкњижевноидеолошкогдискурсаблискогори
јенталистичком,којимсебосанскимуслиманипретварајуу
фигурерасног,етничкогикултурногстранца.Књижевнии
идеолошкиузорзанегативнупредставуомуслиманимаАн
дрићје,поМахмутћехајићевомуверењу,имаоуЊегошевом
делу,тејеисвоје„приповиједањепоставиоуоквиристена
цијскетелеологијеˮ79чијијекључансадржај„обезљуђава
њеТуракаˮ.80Украјњојизведби,евидентно,Махмутћехаји
ћевакованицасеуказујекаоједнаконструкцијабременита
идеолошкимзначењима.

УколикосеприсетимоначинанакојијеМуминовићоценио
целокупанопусовогписца:каоуметничкиуверљивиуспе
шан,алинауштрбпотпуногизневеравањахуманистичкоги
етичког смислакњижевности; увидећемода су вредносни
судовиизнетиуАн дри ћев ствузаснованинасличнојидејној
итеоријскојплатформи.ПоМахмутћехајићевомвиђењу,Ан
дрић је–занемарујућиимперативисторијскеистинитости

76Исто,стр.290.
77ОвусинтагмуАндрић јеупотребиоууводнојнапомениузсвојупрву

збиркуприповедакаобјављену1924.године(„ОвеприповеткеоТурци
маионашимајесусамодео[отприликесредњи]једнограда,започетог
приповетком’ПутАлијеЂерзелеза’идоданаснезавршеногˮ;Андрић,
И.[1924]При по вет ке,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.3).

78Mahmutćehajić,R.An dri ćev stvo,str.332.
79Mahmutćehajić,R.Bo san ska po li tič ka fi lo zo fi ja: iz me đu fan ta zi ja i re al no sti,

str.124.
80Mahmutćehajić,R.An dri ćev stvo,str.101.
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–приказаоизвршиоцезлочинакаожртве,пасу„наставља
њаубијањаипрогоњењапреживјелихТуракаипотурчења
касветичинослобађањакојемпричаслужикаозбиљнија
иодсамезбиљеˮ,81штосведочиотомекакоуАндрићевом
„причањупостојеионакојаподстичуиправдајузлочинеˮ.82
Даље,разматрајућиодносукомесеналазеестетикаиетика,
бошњачкиаутористичедаоне„нисумогућеизванњихове
узајамностисаистиномˮ,83теоспораваисправносттеориј
скихпоставкикојимасезаговараиманентни,’унутрашњи’
приступделу,јерјеутаквојпоставци„одвојеностиумјетни
каиумјетничкогдјелаготовонемогућеговоритиоморал
нојодговорностииаутораињеговогчитатељаˮ.84Узто,за
Андрићевукњижевностонтврдидаје„одпочеткауграђена
усрпскинационализамуњеговимсрпскохрватскимијуго
славенскиммаскирањимаˮ.85Идеолошкафункционалности
сврховитостАндрићевогдела(које„подстичечовјекаузлој
намјериˮ86)је,дакле,поМахмутћехајићевомтумачењунај
бољипоказатељоногашто„апсолутизиранаестетичностˮ87
можедапредстављауодсуствуетичкихвредности.Натај
начин,штојеиосновнаМахмутћехајићевамисао,уколико
сеукњижевностиестетиканеослањаизнадсвеганаморал,
ондаонаможе–удрастичнимпримерима,каоуслучајуАн
дрићевих приповедака и романа – да чини потпору чак и
загеноцид.Тадаестетскауверљивосткњижевноуметнич
ког дела заправо функционише као мимикријско обележ
је,којимнесамодасеприкривајунеетичкисадржајинего
се, „естетизацијом нацијске политикеˮ, замагљује могућ
ностнаступањапоследицакојебибилеупоредивеса„ис
куством нацизмаˮ.88 Насупрот овако схваћеној естетици у
њеном апсолутизованом виду (као ‘естетици за геноцид’)
онпоставља‘етикусјећања’,којојАндрић,поњеговомми
шљењу,противречиисвојимкњижевнимопусомисвојом
биографијом.

НаведеницитатиизМахмутћехајићевеинтерпретацијеАн
дрићевогделанедвосмисленоупућујунасазнањеокрити
чаревој приличној неинвентивности: ’каталог приговора’
онпреузимаодМухсинаРизвића(ипосредноодШукрије

81Исто,стр.12.
82Исто,стр.13.
83Исто,стр.41.
84Исто,стр.21.
85Исто,стр.337338.
86Исто,стр.12.
87Исто,стр.392.
88Исто,стр.392.
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Куртовића),оптужбаза’оријентализам’несумњивопотиче
одЕсадаДураковића,докинсистирањенаетицикаокључ
нојаксиолошкојкомпонентикњижевногделаимапретход
никауувидимаРасимаМуминовића.Упоређењусапрет
ходномкритичкомлитературомоАндрићукаоисламофо
бичном писцу, Махмутћехајићев допринос овом типу ре
цепцијесе,саједнестране,огледаутеоријскофилозофски
широкозаснованомразматрањуипоимањуАндрићевекњи
жевностикаопретходницигеноциданадБошњацима,чијем
спровођењујеонадопринелаирецепцијскимдејствомали
исвојимзначењскимпотенцијалима(иуиспољавањуова
квогсхватањаМахмутћехајићјетакођеМуминовићевслед
беник).89Са друге стране, будући да својимприсуствоми
циркулисањемнаакадемскојсценикојанијесведенасамо
налокалнеоквиреимамогућностдабудеузетоуразматра
ње у интернационалном научном дискурсу заинтересова
них истраживача (иностраних слависта, социолога, као и
стручњакакојисебавемеђународнимодносима,етничким
и постколонијалним студијама, као и студијама национа
лизма,итд.),МахмутћехајићевотумачењеАндрићаима,за
разликуодсвихдосадашњихкритичкиханализаделаовог
писца, неупоредиво већи капацитет за проширену рецеп
цију.Утомсмислу,појаватекстаобјављеногуамеричком
часописуEast Eu ro pean Po li tics and So ci e ti es немамањува
жност од публиковања целе студије код српског издавача;
додатниразлогзатојеинасловчланкаизчасописа,укојем
сеАндрићева књижевност доводи у директну семантичку
спонусагеноцидом.

89Унеколико,ставовиРусмираМахмутћехајићасусродниистановишти
маМухамедаФилиповића.ИванЛовреновићистиче–иаконедоводиу
везуМахмутћехајићевепогледесанекимодбитнихставоваМухамеда
Филиповића(обогумилскомпореклуБошњака,континуитетимабосан
скедржавностиидуховнетрадицијеБоснесанагласкомнапозитиван
утицај ислама) – како је, уствари, интерпретација босанске историје
„темељни мотив свих његових тобоже перенијалистичких а заправо
националноидеолошкизаинтересиранихелаборација,паиовеукојој
јеАндрић самопривидно главна тема” (Видeти:Lovrenović, I.Andrić
i ‘zemljamržnje’ [2], 19. januar 2014 [http://www.autograf.hr/andricize
mljamrznje2/]). СтанишаТутњевић, пак, казује како претпоставку за
Махмутћехајићево’андрићевство’чини„такваидентитетскаконструк
цијаукојојагресивнасрпскохрватсканационалнасвијестдеструираи
затирепочетниаутентичнибосанскиидентитетљудских заједницана
овом простору иМуслимане као поуздане баштинике тога идентите
та”.Оваквимсхватањима„Махмутћехајићјенајближи’босанскомду
ху’МухамедаФилиповићаиздалеке1967.годинекојисеуовојкњизи,
очито са разлогом, нигдје не спомиње”. Тутњевић, С. (2016) ‘Припо
вједнообешчовјечивањебосанскихмуслимана’,Све ске За ду жби не Иве 
Ан дрића35(33),стр.310.
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У постјугословенском времену, редукционистичка интер
претацијаиполитичковредновањеАндрићевогкњижевног
деланијеограниченосамонарецепцијуубошњачкој,већ
егзистираиусрпскојинтелектуалнојсредини.Стога,уздо
садашњи истраживачки напор у расветљавању негативне
критичкерецепцијекарактеристичнепресвегазаједанне
малисегментбошњачкекритике,настојаћемодакритички
испитамоимиметичкимоделтипичанзатакозванусрпску
‘ратнурецепцију’Андрића(каоипримередоцнијегнекњи
жевногодносапремаделуовогписца).

Подсрпскомратномрецепцијомподразумевамоидеолошки
вид актуелизације (знатно вишенеголи тумачења)Андри
ћевог дела и његовог ’примењивања’ на ратну стварност
(углавномзаснованогнаапострофирањупишчевогпророч
ког ’ратног визионарства’ у босанском ’тамном вилајету’,
његове способности да открије узроке и наводно иденти
фикује кривицу ’пóтурицā’ и српско страдалништво уБо
сникаоуниверзалноважећекатегорије) које сеу српском
интелектуалномокружењуостваривалопревасходнотоком
ратнихгодинаиупрвомредунатрадиционалнојкултурној
манифестацији„Вишеградскастазаˮ(каоинаскупууистом
градуодржаномповодомобележавањапедесетогодишњице
одобјављивањатриАндрићеваромана),накојојсусекао
учесници појављивали Војислав Максимовић, Љубомир
Зуковић,ДобрицаЋосић,НиколаКољевић,РадованКара
џић,90ВукМилатовић,СлободанРакитић–интелектуалци

90ЗапоказатељратнеупотребеАндрићевогкњижевногделаИванЛовре
новић (као иМарко Вешовић у својим публицистичким текстовима)
узима често навођен пример РадованаКараџића иНиколеКољевића,
ондашњих председника и потпредседника Републике Српске, који су
енглескипреводприповетке„Писмоиз1920.године”–наводнидоказ
оБосникаоземљимеђунационалнемржње–достављалистранимпре
говарачимакаоврступсеудокњижевног(уствариполитичког)аргумента
заетничкуподелуБоснеиХерцеговине.Lovrenović,I.Ivo An drić, pa ra
doks o šut nji,str.67.Ускладусаовомспознајом,Ловреновићистичекако
сеусрпском„методолошкомкривотворењуфаталнозамјењујеимијеша
књижевнафикцијасфактичкомповијесношћу,аговорликованеовла
штеносепретварау’став’,’изјаву’,’мишљење’писца,односнограђан
скеособеИвеАндрића,којимсе,онда,’потврђује’исправностодређе
нихполитичкихзамислиипројеката...Докаквихнаказнихизобличења
ипосљедицатоможедовести,показалосезавријемерата199295”(67).
Посредствомодредницео’босанскојмржњи’Андрићеваприповеткаје
идеолошкитумаченаинахрватскојстрани(токомхрватскобошњачког
рата), о чемупишеИвоЖанићнаводећипримере двојице политички
активних интелектуалаца: универзитетског професора књижевности
Златка Крамарића (дугогодишњег градоначелника Осијека) и писца
ИванаАралицу(видети:Žanić,I.nav.delo,str.53,fusnota5).Наупитну
ваљаностједносмерногчитањапоменутеАндрићевеприповетке,осим
Ловреновића, експлицитноуказујеиСлавкоГордић,апострофирајући
завршетакприповеткеукојојглавниликМаксЛевенфелд,којибежиод
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чијисерефератиилипоздравниговорисапоменутоггоди
шњегскупауВишеградунаводекаопримерратнерецепци
јеидневнополитичкеупотребеАндрићевогдела.

Тутњевићуказујенатиполошкусродностоваквогвидачи
тања Андрића (утемељеног на супституцији историјске и
уметничкеистине)саонимкојијеиспољиоМухсинРизвић
(јошутротомномКњижевномживотуБоснеиХерцеговине
измеђудваратаиз1980.године),самосадругачијимидео
лошкимпредзнаком,будући„дасеАндрићеванаводноне
гативна, мрачна слика Босне и њених људи, првенствено
Муслимана,уовомслучајудоживљавакао’права’исматра
аутентичном,пасенеузимакаоауторовгријехикривица,
него,напротив,третирамалтенекаоњеговазаслугаизраже
науоквируњеговевизионарскеспособностидаисторијске
процесе[...]сагледауњиховомправомзначењуусвимвре
менскимдимензијама,укључујућиионунакнадну,укојој
сеодвијаоинајновијиграђанскиратуБосни.Уконачном
смислу и најбаналнијем преводу протагонисти овакве ре
цепцијеприхватајутезудаАндрићеводјелозаиста,макар
ииндиректно,имплициракривицу ’Туракаипотурица’ за
негативнепосљедицеосманскевластиуБосни,којасепер
манентнообнављаиукризнимприликамавраћаповодима
своганастанка,каоштојебиослучајупосљедњемрату.”91

Оваквиставови,казивани„архаичномпатриотскомретори
комипатетиком”,артикулишусе–какосматраТутњевић–
„углавномпобочноиуспутно,утекстовимаоАндрићуоп
штеприродеукојиманајчешћетонијеосновнопитањерас
праве”, али се упркос томе „и даље ради о необавезној и
произвољнојнадградњиАндрићевепредставеоБосникоја
секонституишенанеповезанимслојевимаједневрстенаци
оналне,претежноепскесвијестиподстакнутеиоживљене
сликамаи ситуацијамаизАндрићевогдјела,икоја секао
такваиздиглаизнадтогадјелаиизгубилаупориштеуње
му”.92ОоваквојпраксиТутњевићговориповодомисрпски
ихрватскекритике,тенаводида„кадајеупитањухришћан
ски/кршћански[...]смјеровогобликарецепцијетребаимати
наумуда јеондалекозаступљенијиусрпскојкњижевно
стиˮ,дајућизатоиспрваипакспореднеразлоге(којевидиу
„општепознатојулозиижртвиСрбаунационалноослобо
дилачкимратовимавођенимпротивокупаторске,туђинске

’босанскемржње’, завршаваживот трагичноуШпанском грађанском
рату,штоупућујена„закључакданасветуимаивећихзалаод’специ
фичнебосанскемржње’”.Видети:Гордић,С.(29.јануар2017)‘Мирног
хљебасможељни’,По ли ти ка,стр.14.

91Тутњевић,С.На ци о нал ни аспект ре цеп ци је дје ла Иве Ан дри ћа,стр.214.
92Исто,стр.223.
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турскевластиˮи„несразмјерновеликојулозиидометусрп
скеепикеукојојјетаборбаопјеванаˮ93),апотомионепре
судније(заоваквуврстурецепције)којисетичунационал
ног опредељења и књижевне припадности писца (услед
којиххрватскоидентификовањесаАндрићемкао’савезни
ком’неможебитипропорционалносрпском).94

ЗамисаодаАндрићевокњижевнодело„ставиуподстицајан
односпремациљевимасопственеборбе”95понајвишејеви
дљиваупоздравнимговоримаВојиславаМаксимовића,он
дашњегпрвогректорановооснованогУниверзитетауСрп
скомСарајевуипредседникаСрпскогпросвјетногикултур
ног друштва „Просвјета”. Тако, отварајући „Вишеградску
стазу”1993.годинеонистичекакосе,враћајућисеАндри
ћу,„присјећамоњегових[...]опсервацијаострашнимпори
вимаотпадникаоднашевјереинације.Сјећамосеиистан
чаниханализањиховепоремећенеиперверзнепсихеинеза
јажљивемржњепремасрпскомправославномнароду”.96На
реднегодине,сугеришућидајебудућаратназбивањаписац
„наслутио,предвидиои јасноозначио”,Максимовићкаже
како „нико боље одАндрића није упозорио на лукавство,
лажљивостиперверзностове’хибридне’бошњачкескупи
не.[...]МухамеданскапатолошкамржњапремаСрбимакоју
јеИвоАндрић антиципирао [...], прелила се у нашим да
нимапрекоовихдринскихобала.Андрићевовизионарство
помоглонамједанебудемозалуђениинаивни,даспремни

93Исто,стр.218.
94Узто,каткадасеИвоАндрићињеговкњижевниопус–уусловимате

кућегилинепосредноминулограта–смештајууконтекстпретпоста
вљенеилиподразумеванеидејнеприврженостиписцасрпскомнацио
налномидуховномјединству,узнеодговарајућепренаглашавањесрпске
димензијеуАндрићевомделу.Например,својеобраћањенавишеград
скојпрослави(измарта1995.год.)педесетгодинаодобјављивањатри
АндрићевароманаДобрицаЋосићзапочињеовако:„ИзСрбијеиЦрне
ГорепрешлисмоуБоснуЋупријомнаДринидауВишеградуодамо
пошту,великомписцуИвиАндрићукојијесвојимстваралачкимдухом
саградионајвишеинајтрајнијихћупријанаДрини,ује ди њу ју ћи мла до
бо сан ску Бо сну и Хер це го ви ну са Ву ко вом Ср би јом и Ње го ше вом Цр ном 
Го ром.ПрелазимоДринудауовимтрагичнимирасколнимданимапо
твр ђу је мо ду хов но је дин ство срп ског на ро да, уве ре ни да би с тим ци
љем да нас у Ви ше гра ду са на ма био и Иво Ан дрић[подвукаоБ.Б.]ˮ.Ви
диновинскичланакукомесеинтегралнопреносиЋосићевоизлагање:
[Ćosić,D.](15.mart1995)Te le grafuVišegradu:štajedoslovnorekaoĆosić
naDrini,Te le graf,str.21.

95Тутњевић,С.нав.дело,224.
96Максимовић,В.Бесједанаотварању‘Вишеградскестазе’93,у:Ви ше

град ска ста за: збор ник тек сто ва и до ку ме на та са ‘Ви ше град ских ста
за’ ’93, ’94, ’95,[бр.1],приредилиВасић.Д.иШушњар,М.(1996),Ви
шеград:СПиКД„Просвјета”,стр.1819.
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дочекамоованеминовнаисудбоносназбивања”.97Сдруге
стране,ВукМилатовићурефератунасловљеном„Какода
насчитатиАндрића”(укојемсесупротстављапосматрању
Андрићевог дела из „лупе дневнополитичкихинтереса”98)
напомињеу једномкоментару да је пишчев „визионарски
духнаслутиоипрорекаосвеовоштосезбивауБосни,уна
предоткриоузрокетогастањаиобележиотрагичкекривце
историјске драме”.99Обојица именованих тумача књижев
ности,каковидимо,усвојојполитичкимотивисанојакту
елизацијиАндрићевестваралачкепреокупацијебосанским
темама,чинесличноштои,например,МухсинРизвић(са
моузсупротан,афирмативнипредзнак):изМаксимовиће
веперспективеАндрићсеуказујекаописацкојикритички
разобличава босанске муслимане (’отпаднике’) и њихову
психу,докМилатовићоснажујестеореотипоњиховојисто
ријскојкривици (пројектованој–наводноодстранесамог
писца – чаки у будуће време).100 Разуме се, релевантност
српскератнерецепције уоквиру темекојомсебавимоне
огледасесамоуовимдвамаизолованимпримерима,него
уитеративномпонављањуилустрованихставова,изноше
ниходстранеинтелектуалацакојисунајчешћезаузималии
високеполитичкеилијавнефункције.

97Максимовић,В.Поздравнаријечповодомотварањаобновљеногспоме
никаИвиАндрићу,у: Ви ше град ска ста за, [бр.1], стр.6566.Слично
Максимовићу,уредникзборникаАн дрић и Бо шња ци,МунибМаглајлић,
препоручиојебошњачкимчитаоцимаупознајуАндрићеводелоизпре
дострожности,какоби„спремниједочекали ’великеводекојенањих
броде’”.Maglajlić,M.IvoAndrić–prisutnostpiscaudjelu,u:An drić i Boš
nja ci,str.17.

98Милатовић,В.КакоданасчитатиАндрића,у: Ви ше град ска ста за, [бр.
1],стр.87.

99Исто, стр. 88. О пророчкој и антиципаторској способности Андрића
Милатовићјеписаоусвомрефератуприпремљеномза„Вишегрaдску
стазу”1998.године.Видети:Милатовић,В.Андрићевпророчкидуху
Трав нич кој хро ни ци,у:Ви ше град ска ста за,бр.2,приредиоШушњар,
М. (1999), Вишеград:СП иКД „Просвјета”, стр. 172177. Такође, на
сличанначинговорииСлободанРакитићуприлогу„Андрићевипара
докси”(Ви ше град ска ста за, [бр.1],видистранице129и131).

100Утомсмислу,указаћемонаКазазовопитањеоидејнојзаснованости
пракседовођењаунајприснијувезу(одстранебошњачкихкритичара,
МухсинаРизвићаиауторатекстоваузборникуАн дрић и Бо шња ци)Ан
дрићевог књижевног дела и ‘антимуслиманске тенденције’ писца: „Је
лимогућечитати,пак,противбошњачкуидеологијууповодуАндрића?
Одговорнаовопитањенажалостјепотврдан,будућидасеједанзначај
нијидиосрпскерецепцијеАндрићауправо,каоштојетоовдјенаглаше
но,утемељиваонатојидеологији,фалсифицирајућипритомАндрићаи
тражећиуњемуаргументезавластитинационализамˮ.Kazaz,E.Eg zi
sten ci jal nost/po vi je snost Bo sne – in ter pre ta ci ja u zam ci ide o lo gi je,str.126.
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Нереткомистификована,јерсечестоапострофирааготово
никаданецитиранитисеименујуњени’представници’,101
српска ратна рецепција није имала битније упориште у
писању најзначајнијих српских истраживача Андрићевог
дела.Ипак,указаћемонадвапримераукојимарелевантни
исвестраниизучаваоциИваАндрића–ПредрагПалавестра
иРадованВучковић–одступајуодуобичајеногначинана
којисебавењеговимлитерарнимостварењима.Ауторне
колико вредних студија о Андрићу, Радован Вучковић, у
тексту „Андрић и босански Срби” (презентованом на 12.
књижевнимсусретима„Савременасрпскапроза”,почетком
новембра1995.годинеуТрстенику)укојемиспитујекњи
жевнистатуссрпскезаједницеуАндрићевимприповеткама
ироманима–излазећинаједномизоквирасопственихдо
тадашњихибудућихопсервација–’учитава’пишчеводело
у тада актуелну ратну стварност, те наводи како је „језив
тајбратоубилачкииверскиратчијусенкујеАндрићпред
осетио.Однео је,каоштознаможртвенасвестране.Све
насјестрахдаћенакрајужртвеСрбабитинајвећеидаће
сетакојош јед ном по твр ди ти Ан дри ће ва ди јаг но за о њи хо
вој тра гич ној исто риј ској суд би ни – да су у окол но сти ма 
рат ног ха о са увек рас пи ња ни на крст стра да ња [подвукао
Б.Б.]”.102Натајначин,Вучковићамнестирасрпскустрану
одговорностиурату(безобзиранамеруукојојјеонапо
стојала)неадекватноузимајућиза’сведока’писцаАндрића,
азааргументњеговунаводнозасвагдаутврђенуисторијску
дијагнозу.

С друге стране, у обимномпоглављу „Андрићево обраћа
њеЕвропи”својеКњи ге о Ан дри ћу,103Палавестрајеизнео
бројнаразмишљањаозначајуАндрићевихкњижевнимра
домпосредованиххуманистичкихпорукаокојесезванична
(политичка) Европа почетком последње деценије 20. века
оглушила.ИакосунекаодПалавестринихпромишљањау
везисаАндрићемнесумњивоподложнакритици,његовом
текстубиипактребалоприступитипажљиво.Наиме,овај
књижевни историчар – у условима неочекиваног међуна
родногпризнањаБоснеиХерцеговинезанезависнудржаву

101Међуреткимакојиточине–честосасвимпроизвољно(каоуслучају
Јалимама)–суЖанић,Казаз,ХаџемХајдаревићиСалихЈалимам(осим
већцитиранихрадоваЖанићаиКазаза,видетии:Hajdarević,H.nav.de
lo,str.24;Jalimam,S.PoglednajednudionicuizživotamladogAndrića,u:
An drić i Boš nja ci,str.28).

102Вучковић,В.АндрићибосанскиСрби,у:Збор ник Два на е стих књи
жев них су сре та „Са вре ме на срп ска про за”,уредникВукашиновић,В.
(1996),Трстеник:Народниуниверзитет,стр.85.

103 Палавестра, П. (1992) Андрићево обраћање Европи, у: Књи га о 
Андрићу,Београд:БИГЗ,стр.221282.
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(безуважавањаконститутивногстатусатрињенанарода)и
избијањаграђанскограта–указујенаАндрићевакњижев
ним делом артикулисана вишедеценијска ’упозорења’ и
’обраћања’ у којима „упорно понавља један исти ненаме
тљивии тихи савет упућен Западу: да у поступцимапре
маБоснииБалканунебуденестрпљив,себичан,осорани
лакомислен,негодапажљивомерииодвагујесвакуречи
сваку одлуку”.104 Подсећајући на Андрићево акцентовање
специфичне’запаљивости’Боснеипотребезамудримпо
ступањемсањом(уследсложенихнационалнихиверских
прилика),Палавестраистичекакоје„непромишљенопри
знавање [Босне] за независну државу [...] било досад нај
већи и најопаснији политички промашај модерне западне
дипломатије”,105којије–натомеовајкњижевниисторичар
нарочитоинсистира–угрозиосâмосновиидејуњенемул
тикултуралности,106 будући да су чиномпризнања сецеси
јеБоснеиХерцеговине(мимовољеједногодтриконсти
тутивна народа) фаворизованимуслимански интереси.На
културномплану, пак, овакав вид политичких промена је,
поПалавестриноммишљењу,нарушио„постојећицивили
зацијскимоделБосне,измењенјејезиккултуреидуховни
контекстАндрићевогдела”.107Супротстављајућисамовољи
носилацаглобалнеполитичкемоћиидејумултикултурално
сти„којалежиуосновиАндрићевогпогледанасвет,каоиу
темељуњеговогодносапремаБоснииБалкану”,108Предраг
Палавестразаправонастојинетоликодаистакнеполитичку
уместоестетскерелевантностиАндрићевогдела,коликода
гапредставикаопоузданијег,добронамернијегипозванијег
‘саветника’109 за проблемеБалкана у односу на политича
реииностранеакадемскестручњакезабалканскестудије.
Отуд су Палавестрини ставови о Андрићевој приповеци
„Писмоиз1920.године”–која„имаизразитоесејистички
ипрограмскикарактер”ипредстављанесамо„носећистуб
уњеговомполакостицаном,тешкомиупозоравајућемви
ђењубалканског тамногвилајета”,110негои „најнепосред
нијеинајпотреснијегоркоупозорењеЕвропи”111–премда

104Исто,стр.249250.
105Исто,стр.227228.
106Исто,стр.229.
107Исто,стр.229.
108Исто,стр.277.
109Исто,стр.223.
110Исто,стр.243.
111Исто,стр.275.УкњизиИслам ска ви зи ја све та код Иве Ан дри ћа исла

мологМирољубЈевтићнастојида,анализирајућиАндрићевопознавање
исламаизуглаполитикологијерелигије,отклониприговоребошњачких
интелектуалаца(упрвомредуМухсинаРизвића)којиоспоравајуАндри
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умногомеспорни(јерјекрајњеупитноколикојеоваприпо
веткапрограмска,причемунебитребалоотићиниудру
гукрајноститврдитидаонанепоседујеникаквусазнајну
вредност112),изреченинесациљемдапослужекаоаргумент
заетничкуподелуБоснеиХерцеговине,већдаапелујуна
превазилажењеетничкихподелауБоснииочување’крње’
југословенскезаједнице.Натајначинпосматран,овајтекст
је писан са сличном мотивацијом какву је имао Војислав
ВејнВучинић,станфордскиславистаиисторичарсрпског
порекла,усвојствууредниказборниканаучнихрадоваIvo 
An drić Re vi si ted: The Brid ge Still Stands (из1995.године)113
којије,нанекиначин,представљаоодразакадемскихнапо
радасепосредствомистицањапорукаисимболаизАндри
ћевогкњижевногопусаискажеотпорнационалнојиверској
искључивости, каои ратним сукобима који суи даљеби
лиутоку.Обаовапримера,иПалавестринрадипоједини
чланциизпоменутогамеричкогзборника,сведочеоризич
ности актуелизовања и реинтерпретације (у специфичном

ћево’исламолошкознање’–демонстрираноуњеговојдисертацији,при
поведачкомироманескномкњижевномопусу–каонетачноизлонамер
но.Јевтићевастудија,стилскирогобатнаиписанааподиктичкимтоном
–иакозачитаоцапоседујекогнитивнувредност(оиспољавањуислама
каополитичкерелигије,обосанскиммуслиманимакаоносиоцимадр
жавневластиувремеосманскеуправеБосном,оприродитолеранцијеу
Османскомцарству)–остајенепродуктивназаразумевањекњижевног
дела,каоињензакључакда„свеоноштојеАндрићговориоисламоло
шкииисторијскијестетачно.ЗатомуниРизвић,нитибилокодруги
можедаставиозбиљнепримедбе”(192).ОвдеЈевтићевукњигуспоми
њемо стогашто аутор – осимприповетке „Писмо из 1920. године” –
каопримерАндрићевог ’упозорења’ третираипричу „Труп”.До које
мере јеЈевтићеваинтерпретацијапроизвољнасведочиињеговообра
зложењерéчӣоЧелебиХафизукојефраПетруупућујењеговслушалац
хришћанинизЛибана(„Јесте,такавјеТурчин.Исјециганакомаде,сва
кикомадићтијеламуопетживизасебе.Ипоследњиграммесамичесе
истоонакоигамижеуистомправцуукомбисеживичитавТурчинкре
тао”).Српскиполитикологрелигијецитиранимречимапридаје„смисао
државноправнетеорије”,пајетако–уњеговомтумачењу–речотежњи
муслимана ка „стварању јединствене политичке заједнице, тј. државе
којабиокупиласвемуслимане[...].Тимејејаснодаје’Труп’указаокако
сејединомуслиманимогупонашати,памаколикобилимали”(34).Сво
јимставомуовојприповециАндрићје,какосматраЈевтић,„наговестио
да се ни један део исламског тела неможе понашати другачије него,
каоостатак,односноцелинатогатрупа.Таупозорењаникоодговоран
навременијевидео,нитиприхватио.Аонасусепоказалакаотачна”
(136).Најошједномместу,увезисаистомприповетком,Јевтићкаже:
„ОваАндрићеваоценакојасеодносинамуслимане,односнонаделове
којисуотпалиодзаједнице,показаласекаоапсолутнотачнанабосан
скомпримеру”(33).Јевтић,М. (2013)Ислам ска ви зи ја све та код Иве 
Ан дри ћа,Београд:Центарзапроучавањерелигијеиверскутолеранцију.

112УпоредиразмишљањеЖанетеЂукићПеришићукњизи:ĐukićPerišić,
Ž.(2012)Pi sac i pri ča: stva ra lač ka bi o gra fi ja Ive An dri ća,NoviSad:Aka
demskaknjiga,str.400403.

113Видeти:Vucinich,W.S.(ed.),op.cit.
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политичком контексту) неког књижевног дела, те о опа
сностидасеиздоменаанализеутемељенеузаконитости
малитерарногтекстанеосетнопређеупољепроизвољног
тумачењапишчевихпорука.Тако,узбесмисленуизачудну
оценудајеу„Писмуиз1920.године”изложен„предлогда
би странции светскинаучници требалоуБоснидапроу
чавајумржњу,каоштоседругдепроучавагуба” (изречен,
дакле,одстранеМаксаЛевенфелдакаоАндрићевогнавод
ногалтерега),Палавестракрозчитавопоглављесвојекњиге
инсистира на исламској претњибосанскојмултикултурал
ности,теговориодејственом„ветруисламизма”114и„жу
стримналетимаборбеногисламскогтоталитаризма”.115Као
оноштосеунашојанализиобзнањујекаопонајвишеспор
нојестесазнањеоПалавестриномнепосредномповезивању
оваквихвластитихувидаојугословенскојполитичкојствар
ностисаИвомАндрићемкоји је,поњеговомвиђењу,чак
исегментимасвоглитерарногопуса„отвореноупозоравао
ЕвропудациљевииисторијаисламскогпродирањанаЗа
паднисуокончаниидаћесвакабудућапровалазлауБо
снинајтеженевољеистрадањадонетинајпрехришћанском
свету”.116Украјњојинстанци,стога,Палавестринисудови
–иакоисказанисапозицијекојанијеидентичнаонојкоју
смоописаликаокарактеристичнузасрпскуратнурецепци
ју–ипакукључујуистереотипоАндрићукаописцукојије
усвомпрозномкњижевномделубосанскиммуслиманима
приписиваоисторијскукривицу.

Такође, изузев већ интерпретираних примера, ваљало би
уочити и један крајње несвојствен и атипичан вид крити
ке посредством које се Андрић оптужује за антисрпска
осећања, репрезентован тврдњомМирјанеСтојисављевић,
професорке стилистике српског језика са бањалучкогФи
лолошкогфакултета, да је „попут саме дисертације иње
гово књижевно дјело такође било идеолошки прожето ју
гословенством,што све скупа налаже да се помно истра
жи управо изнимно комплексна идеолошка конструкција
Андрићевадјела,којаје,какогодсезвала,билаиосталау
службиримокатоличкогкроатистичкогекспанзионизма”.117
Не самоуцитираномтекстуиз2010. године („Андрићева

114Палавестра,П.нав.дело,стр.240.
115Исто,стр.277.
116Исто,стр.258.
117Стојисављевић,М.Андрићевадисертацијаукултуролошкомијезич

комконтексту,in:Das Gra zer Opus von Ivo An drić (19231924) = Grač ki 
opus Iva An dri ća (19231924),Hrsg.Tošović,B. (2011),Graz–Beograd:
Institut für Slawistik der KarlFranzensUniversität – Beogradska knjiga,
стр.125.
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дисертација у културолошком и језичком контексту”), не
гоинадругимместима(укњизиНа кра ју за пад ног пу та)
МирјанаСтојисављевић,служећисебројнимдомишљањи
ма,полуистинамаипроизвољностима,износиоценеда је
„Андрићев избор, према нашем суду, био мотивисан нај
вишим циљевима: да као јудеокршћански ’фра Иво’ буде
највећисрпскикњижевникчимебисесрпскакњижевност
узначајнојмјерихрватизовала”,каоидајеАндрић„пред
водник стратегије хрватизовања српске књижевности”.118
Наконшто је –наводнополитичкимразлозимамотивиса
на–партијскавластпромовисалаовог„комунистичкогдр
жавногписца,чијадокторскадисертацијаврвиодвјерске
нетрпељивостипремамуслиманимаиСрбима” унајвећег
српскогкњижевногствараоца,„одтада јесрпскакњижев
ност била тако профилисана да не буде православна, већ
прокатоличка и прохрватска, којом доминира масонизова
ни хрватски конвертит, калајисан духом унијатским и ју
дејским”, који сеиз „политичкопрагматичнихразлогаде
финисаосрпскимписцемостављајућибез јасногодговора
заштобиједанхрватскиписацжелиодаућеутакву’ника
кву’књижевност(СтојисављевићеваиманаумуАндрићев
дисертацијскиставдасрпскакњижевностнасталауБосни
подтурскомвлашћунеможедасемерисафрањевачком),
наносећинеопростивуувредутојкњижевности,унизујући
јекао,уосталом,ицијелусрпскунацију”.Узсвепоменуто,
ауторкаувезисароманомнаНа Дри ни ћу при ја напомиње
даје„тајМакијавелинашегвременаивеликиархитектари
јечи,умјешносковаозавјерукакодапутемсвојеНа Дри ни 
ћу при је,настале,експлиците,наримокатоличкој’теологији
моста’,119сазидаметафизичкимосткакобицивилизаторски
утицајисаЗапада,којежељнопризиванастраницамасвоје
дисертацијенасталепосвимправилимабечкеисториограф
скешколе лажии обмане,моглидапремосте ту зачарану
границуипрелијусенаправославниИсток”.120

118Стојисављевић,М. (2015)Андрићизмеђухрватстваисрпства,у:На 
кра ју за пад ног пу та: по е ти ка и ко мен та ри,књ.2,стр.102,104105.

119Оваквимолакоизреченимкоментаромауторкапоказујесвојеоскудно
познавањеиАндрићевогкњижевногопусаисекундарнелитературео
њему,укојојсесимболикамостоваперципираудвамакључнимзначе
њима:1)каометафорацелинеиапсолутногвремена,каоафирмација
начела трајности, постојаности и лепоте (супротстављених начелима
владајућим у животном процесу) и надилажење појединачне људске
трагике(очемунајуверљивијепишеПетарЏаџић,пресвегаустудији
Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји);и2)узначењупотребезапремошћи
вањемјазоваизмеђукултура,цивилизацијаиљуди,ињиховимповези
вањемидијалогомупркоссвимпротивностима.

120Исто,стр.106,108,141.
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Кадајеречокритичаримакојисусебавилиупореднимис
траживањем национално маркираних идеолошких типова
рецепцијеупостјугословенскомконтексту,назначићемода
релевантношћуи(ли)учесталошћунавођењапретежуесеји
ИваЖанића („Писацнаосами: употребаАндрићеве књи
жевностиуратууБиХ”,1996),ЕнвераКазаза („Егзистен
цијалност/повијесностБосне–интерпретацијаузамцииде
ологијеˮ,2000),СтанишеТутњевића („Националниаспект
рецепције дјелаИвеАндрића”, 2000),ИванаЛовреновића
(„ИвоАндрић, парадокс ошутњи”, 2007),121 каои чланци
двојеиностранихсербокроатиста–СилијеХоксворт(„Иво
Андрић:црвенамарамауполитичкојарени”,2002. год.;122
допуњенаверзијанасрпскомиз2004)иСангХунКима123
(„Андрић као објекат мржње”, 2011).124 У једном свом

121УпретходнимфуснотамаЛовреновићеврадјебиоцитиранизчасописа
Мо три шта(из2008.године),међутимпрвипутсепојавиогодинудана
раније,каопредговорчетиримаАндрићевихкњигакојесусепојавилеу
едицијиХр ват ска књи жев ност Бо сне и Хер це го ви не у 100 књи га.

122Hawkesworth,C.(2002)IvoAndrićasRadRagandPoliticalFootball,Sla
vo nic and East Eu ro pean Re vi ew80(2),pp.201216.

123Kim,S.H.(2011)AndrićasanObjectofHate:ReceptionofIvoAndrić’s
WorksinthePostYugoslavContext,Sla vi stič na re vi ja59(1),Ljubljana:Sla
vističnodruštvoSlovenije,pp.4963.

124Међуовденепоменутим,интересантанјепримерписањаРашидаДу
рића (доскоразапосленогнаСлавистичкоминститутуУниверзитетау
Бохуму).Наиме, овај бошњачки историчар јужнословенских књижев
ностијеусвомприлогуназадарскомславистичкомскупуиз2011.го
диненаококритичкиупозорионанеутемељеностредуковањаАндри
ћевогдела„наидеологијуантимуслиманстваиантибошњаштва”(62)у
изведбамаРизвића,ДураковићаиМуминовића(каопоследицуњиховог
одвећ„емоционалногпроживљавањаАндрићевихпроза”[64]),којису
занемарилиупореднопостојањедвааспектаАндрићевелитературе:ње
невисокеестетскевредности(„умјетничкемагије”)и„упитнеобјектив
ности”књижевнеистине(ДурићподовимподразумевадаАндрићчини
недовољнудистинкцијуизмеђу„оправданекритикетурскогаколонија
лизма”инеоправдане критике „исламакаокултуреи религије” [82]).
ДурићпотомунекурукубранибошњачкекритичареАндрићанаводећи
да,иакозанемарујуестетскурелевантностњеговогдела,ониипакпред
стављајупример„ослобођењесвијестиисавјестибошњачкерецепци
јеАндрића”инаступајусапозицијеодбране„моралногдостојанства”
(63);докмунаједном–услучајуписца–сметаи„оправданакритика
тускогколонијализма”којујепреформулисаоунеоправдану,тј.у„(не)
умјеренукритикутурскевластикаонаводногузрочникасвеколикојпат
њихришћана”(63).Узто,награницизлонамерности,неупућеностии
бесмисласеналазињеговаоценаоСтанишиТуњевићукаосрпскојвер
зијиМухсинаРизвића,ускладусакојомДурићистичекакосеТутње
вићев „дискурс у основи остварује наистој идеолошкој разини каои
у оних којима настоји оспоритињихову рецепцијуАндрића” (7576).
Накаквимпретпоставкамабошњачкикритичартемељиовајзакључак?
Дурићу,какоседâзапазити,нијеповољиТутњевићевопроналажење
примерасупституцијеуметничкеиисторијскеистинеубошњачкојкри
тици („занаведене тезе”,какооннаводи, „Тутњевићмеђутимријетко
кадаподастиревластитеестетскеаргументе”[75]),штојепотпунобес
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скорашњем обимнијем тексту аутор овог чланка је указао
нанеадекватантретмансрпскератнерецепцијеунаведеним
радовимаЖанића,КазазаиЛовреновића,који,сједнестра
не,сугеришукакојестањенационалистичкеидеологизива
ностирецепцијеАндрићевогкњижевногдела–међутрима
националнимколективистичкиммоделима–најизраженије
у српској научној и културној јавности (што подразумева
да је оно радикалније, национално острашћеније и поли
тичкиучинковитијенеголиштојетослучајсабошњачком
илихрватскомидеолошкомрецепцијом),асадругестране
– националистички усмерену (зло)употребу Андрића им
плицитно представљају као најзаступљенији тип изучава
њаделаовогписцаунутарсрпскенаукеокњижевности.125
Таквомсвојомоценом,требалобинапоменути,именовани
критичариипакпренебрегавајуекстензивностинаучнуре
левантностпроучавањаАндрићевогделауновијојсрпској
књижевнојисторији,теуједнопревиђајудасе–уодносу
нацелинуипреовлађујућивидтумачења–ратнарецепција
Андрићевелитературеипојавањеногредуковањанаполи
тичкиупотребљивунационалнуформулууказујекаоогра
ниченапракса,реализованаизванматичнеидоминантне,на
књижевним критеријумима успостављене традиције про
учавањаопусаовогписца.Истотако,претпоставкеосрп
ској идеолошкој рецепцији која у национализму компара
тивнопредњачиуодносунаеквивалентнивидбошњачких

предметнапримедба,будућидасâмДурићусвомтекстуизносиоби
ље таквих примерима о неразликовању два типа ’истине’ (при томе,
Тутњевићни српске критичаре не амнестира одговорности за сличну
праксу).Најзад,Дурић(76)износиставдајенапримеруТутњевићевог
бављењаидеолошкимвидовимарецепцијезаправоречокритичаревој
„идеолошкополитичкојпросрпскојрецепцијиобраномАндрићевеиде
ологијеиидеје” (онезакоју јеДурићпретходнозаписаода„нијере
зистентна” на антибошњаштво [62]).Колико је оваква констатација о
ТутњевићукаобраниоцунаводнеантибошњачкеАндрићевеидеологије
неразборита и неприхватљива сведочи и чињеница сасвим супротног
значења:дајесједнестранеТутњевићкритичаркојидоследно–усвим
својимтекстовимаукојимаистражујегенезуимоделеванкњижевнеин
терпретацијеАндрићевогдела–оповргаваприсуствобилокаквеанти
муслиманске тенденцијеуњему, а сдруге странеоштримкритичким
примедбамаизлажеуправоонеАндрићеветумачеусрпскојсрединико
јисматрајућидаАндрићликовебосанскихмуслиманајестеосликавао
нанегативанначинистичутокаопишчевузаслугу.Durić,R.Nesporna
umjetničkamagijaiupitnaobjektivnostnekihAndrićevihprozakrozvrijed
nosnosuprotstavljenubošnjačkuisrpskurecepciju,u:Za dar ski fi lo loš ki da ni 
IV: zbor nik ra do va s Me đu na rod no ga znan stve nog sku pa „Za dar ski fi lo loš ki 
da ni 4” odr ža no ga u Za dru 30. ruj na i 1. li sto pa da 2011,urediliBožić,R.i
Sambunjak,S.(2013),Zadar:SveučilišteuZadru,str.5786.

125Отомевидетиу:Булатовић,Б.(2017)Критичкопреиспитивањеупо
редних вредносних оцена о националним идеолошким видовима ре
цепције Андрићевог дела, Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа 36(34),
стр.255292.
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тумачењаАндрићевогделамогућејеоспоритиуказивањем
на очигледност да у српској ратној (или доцнијој) поли
тичкој рецепцији не постоји ни приближан пандан писа
њуМухсинаРизвића или, у најновијемпримеру, Русмира
Махмутћехајића.Инакрају,рецимоитодајеистраживачки
фокусуовомтекстубиоусмеренпресвеганасагледавање
идеолошкихмоделарецепције(уразличитимнационалним
срединама у постјугословенском периоду) из књижевно
критичкеперспективе(везанезаначинетумачењаАндриће
воглитерарногопуса),анекњижевноисторијске(онекоја
бисетицалапроблемањеговекњижевнеприпадности),због
чега су хрватски идеолошки одзиви на ’феноменАндрић’
углавномосталивандоменаобухваћеногтемомовограда.
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IDEOLOGICALTYPESOFINTERPRETATIONAND
ACTUALIZATIONOFIVOANDRIĆ’SLITERARY

OPUSINTHEPOSTYUGOSLAVCONTEXT

Abstract

Thispaperinterpretstheideologicalmodelsofthenationallymarked
receptionofAndrić’s literaryworkssince the lastdecadeof the20th
centuryintheBosnianandSerbianintellectualcircles,anditexplores
thegenesisofanegativeattitudetowardsthiswriterandhisopus.Also,
it points out to the causes and the extent towhich the examinations
ofAndrić’s literaturehavebeendisplacedfromtheprimaryaesthetic

framework.
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