ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

СТРУКТУ РА ПРИ ПОВЕДА КА
И ДУХ ПРИ ПОВЕДАЧА – ЈЕД НА ОСОБЕНОСТ
АН ДРИЋЕВЕ КЊИ ЖЕВНОСТИ1

Андрићева дела је могуће разврстати на основу наслова или описа
ликова, али се међу њима издваја и једна група од укупно пет приповедака у којима стари фра Петар из реда босанских фрањеваца у једном
манастиру своје лично искуство приповеда младићу за кога се сматра
да је Андрићев алтер-его. То би била следећа дела, оригинално насловљена и првобитно издата (први издавач и место) по овде приказаном
редоследу (година издања).
1.
2.
3.
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5.

Труп, Српски књижевни гласник, Београд, 1937, књ. 52, бр. 6.
Чаша, Српски књижевни гласник, Београд, 1940, књ. 59, бр. 1.
У воденици, Српски књижевни гласник, Београд, 1941, књ. 62, бр. 4.
Шала у Самсарином хану, Наша књижевност, Београд, 1946, књ. 3, бр. 10.
Проклета авлија (самостално издање), Нови Сад, Матица Српска, 1954.

Иако су све дате приповетке самостална и завршена дела, оне су у погледу садржаја суптилно повезане ка зивањима фра Петра, у ра зним приликама и о разним догађајима, којима се природно осликава његов духовни пут
од младости до зрелих година, а у погледу форме оне су специфичном, маестралном књижевном техником, такозваним „ква зидиректним наративним
1
Рад је први пут објављен под насловом Katari no kōzō to katari no seishin –
Andoritchi no bungaku no ichi tokushitsu, у: Norowareta nakaniwa, 311–321, Tokyo:
Kōbunsha, 1983.
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поступком“, обједињене у облик разговора између ауторовог приповедача
и ликова.
Поред овде изнесених, постоји још неколико Андрићевих дела у којима је радња смештена у фрањевачки манастир, с бројним, често особеним
ка луђерима као протагонистима.
Разлог Андрићевог занимања за калуђере крије се у његовом приповедачком инстинкту пре него у религиозним побудама. Није тешко замислити
да је Андрић имао још од малих ногу блиске контакте са калуђерима, будући
да га је подиза ла самохрана мајка која је била дубоко религиозна католкиња.
Долац, предграђе Травника у ком је Андрић рођен, био је један од центара
фрањевачких активности у Босни. Та ситуација, по којој је Долац на зиван
„леглом католика“, описана је и у Травничкој хроници. Андрић је осликавао
портрете фрањевачких ка луђера интересујући се за особености сваког од
њих. Фра Петар, који игра улогу наратора за Андрића приповедача, најпозитивније је описан лик, који, обдарен искреном, поштеном, широкогрудом,
мудром, беспорочном и бистром природом, живи међу толиким простим,
тупим, неотесаним, задртим, лакомисленим, тврдоглавим, затуцаним, ограниченим и свакаквим другим карактерима.
Значај фрањевачке цркве у босанској историји нипошто није ма ли.
Фрањевачки ред је послала католичка црква у 13. веку да се супротстави богумилској јереси пристиглој из Бугарске (дуа листичкој вери по којој космос
настаје из борбе добра и зла) и започне мисионарске активности. У 15. веку
Турци су освојили Босну учинивши је својом покрајином, феудални господари, локална властела и слободни сељаци прихватили су веру освајача, те
је ислам постао вера босанских владајућих слојева, а православни, римокатолички и јеврејски верници прозвани су рајом (неверницима) и доведени
у подређени положај. Фрањевачка црква је једини католички ред којем су
турске власти дозволи ле деловање. Босански фрањевачки ред мањкао је
свештенством, власт га је притиска ла великим порезима и ра зним врстама
угњетавања, али је успевао да заштити католике у земљи и пружи подршку
њиховом духовном животу. Већина фратара били су родом из Босне и водили
су скроман живот и, иако би се тешко могло рећи да је њихово обра зовање
значајно прева зила зило оно код обичног верника, они су се опробава ли и у
просветитељским активностима одржавајући тако духовни живот локалног
становништва, људи истих тежњи и обичаја.
Међу босанским католичким ка луђерима истицао се Иван Франо Лукић (1818–1857), човек чији се карактер, али и простор деловања и ра зноврсност животног искуства, пу ног преви рања као у пустоловним причама,
великим делом поклапа са Андрићевим измишљеним ликом, фра Петром.
Јукић је био фрањевачки ка луђер и, у исто време као човек од пера, познат
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под псеудонимом Славољуб Бошњак. Супротстављао се тиранији власти за
време тешких година под турском влашћу, борио се против слабљења духовне култу ре и својим просветитељским активностима тежио препороду
босанске култу ре и духовном буђењу Јужних Словена. Он је први критички
написао целовиту историју Босне и Херцеговине, основао часопис Босански
пријатељ, школу у којој је сам поду чавао, записивао народна предања, објављивао већ заборављена књижевна дела. Његов позив за очување духовне
ватре био је у са звучју са илирским покретом. Тадашњи босански владар
Омер Паша ухапсио је Јукића сумњајући у њега и бојећи се његових вечитих
путовања и одважних поступака. Као би му се судило, паша га је отпремио
у султански Истамбул. Изгледа да га је цариградска полиција пустила из
притвора заузимањем аустријског дипломате Антона фон Прокеш-Остена.
Петнаест дана касније, турске власти ипак су спречииле његово ослобађање
додавши захтев по коме Јукић није смео да се врати у Босну. Из Истамбула
Јукић је пошао у Рим, али, како му тамошња атмосфера није одговара ла,
стигао је до Сплита у Далмацији, где су га носталгична осећања према Босни,
која је све време наставио да гаји, отера ла у прерану смрт. Његов животни
пут је обележила она мрачнија страна политике. Андрић у докторској дисертацији одбрањеној на Универзитету у Грацу под насловом Развој духовног
живота у Босни под утицајем турске владавине Јукића хва ли речима „личност која се по свом раду и по својој особености битно разликовала од својих
савременика и сарадника“, „Јукућ је револуционаран, необуздан и оштар дух“,
посвећен грађењу јединства међу хришћанским верницима под строгим османским режимом „да народ прости из тмина незнанстава на светлост истине
изведе“.2
Јукић, чији је карактер искреног родољуба и просветитеља успео да
обасја један ма лени кутак босанске ду ховне историје која се тада на ла зила
„у сенци смрти“, и његова животна драма испуњена мукама због родољубља
и посвећености, завртели су Андрићеву приповедачку машту.
Од простог искушеника, који под страшним утиском од први пут чувеног гласа ђавола израста у прибраног фра Петра, који свугде међу људима ђаволски шапат чује а ништа не може да чини, какав је у У воденици; у фра Петра,
у Чаши, као калуђера са тешком одећом на себи, чврсто посвећеног добробити
Босне у којој је постојање само беда и у којој је немогуће надати се ни једној
јединој промени набоље; у фра Петра у Шали у Самсарином хану који широкогрудо смехом одгони и ша лом разбија животне недаће које га задесише;
2
Цитирано према Андрић, Иво: „Развој ду ховног живота у Босни под утицајем турске владавине“ (превод Зоран Константиновић), у: Свеске Задужбине Иве
Андрића, год. 1, св. 1, Београд, 1982, стр. 147.
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па у фра Петра који је осетио муке и издржао невоље затвора у туђини и прогонства са свог неба зарад непочињеног злочина, поставши тако идеални
приповедач о хаосу света и људским приликама у Проклетој авлији и Трупу
– кроз све ове слике, лик фра Петра постепено израста из Јукића.
Има још разлога због којих је Андрић гајио интересовање према манастирима. Фрањевачки манастири баштинили су стара књижевна дела и историјске документе. Андрић није био писац који би писао без извесног прелиставања класика и зналачке употребе документације. Његово дубоко разумевање
и увид у савремено доба и свет има своје корене у познавању томе сразмерне
филолошке грађе. Не треба посебно наглашавати да је он до краја користио
писану грађу из манастира. Ипак, постоји нешто што је он у том свету ценио
још више од историјских докумената. Била је то усмена грађа. Као што је
раније поменуто, живот у босанским манастирима одликовао се релативно
опуштеном дисциплином и отвореношћу према локалној заједници. У таквој
средини блиских веза са обичним становништвом чувана су народна предања која су пристиза ла споља у виду простих поша лица, ра зних гласина,
прича о чудним људима и догађајима, анегдота, легенди и слично. Да би, као
савршени приповедач, могао да пренесе фундаментални ствара лачки манир
писца који обавештава „од кога је чуо причу коју приповеда“, фра Петар је,
ипак, морао да изађе из манастирске авлије.
„Ми смо увек мање или више склони да осудимо оне који много говоре, нарочито о стварима које их се не тичу непосредно, чак и да са презиром
говоримо о тим људима као о брбљивцима и досадним при ча лицама. А
притом не мислимо да та људска, толико људска и тако честа мана има и своје добре стране. Јер, шта бисмо ми зна ли о туђим душама и мислима, о другим људима, па према томе и о себи, о другим срединама и пределима које
нисмо никад видели нити ћемо имати прилике да их видимо, да нема таквих
људи који имају потребу да усмено или писмено казују оно што су видели и
чули, и што су с тим у вези доживели или мислили? Мало, врло мало. А што
су њихова ка зивања несавршена, обојена личним страстима и потребама,
или чак нетачна, зато имамо разум и искуство и можемо да их просуђујемо и
упоређујемо једне с другима, да их примамо и одбацујемо, делимично или у
целости.“ Овако је мислио фра Петар слушајући Хаимову причу у Проклетој
авлији (стр. 44).3
У говору приликом доделе Нобелове награде Андрић је рекао „Свак
прича своју причу по својој унутарњој потреби, по мери својих наслеђених
или стечених склоности и схватања, и снази својих изражајних могућности.“
3
Цитирано према: Андрић, Иво: Проклета авлија, Сабрана дела Иве Андрића,
књ. 4, Просвета, БИГЗ, ЦКЗ, Нолит, Београд, 1991 (као фототипско издање из 1988).
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Проклета авлија је управо и настала као ланац таквог слободног, неспутаног причања. Андрић („младић“) прича о фра Петру, фра Петар о Хаиму,
Хаим о Ћамилу, Ћамил о Џему. Затим, причајући о Џему, Ћамил се с њим
поистовећује. Судбина млађег брата султана Баја зита Мехмеда Другог, султана Џема Џемшида управо је последња карика у том ланцу приповедања.
Све друге приче служе само томе да би се до ове о Џемовој судбини стигло.
На крају фра Петар улази у Ћамилов унутрашњи свет, а Ћамил прича о свом
другом ја (alter ego), Џему. Некада Ћамил прича о себи, некада Џем о себи.
Ћамилова или пак Џемова судбина има значење судбине свих људи. Читаоци,
сви одреда, примете да су и они заједно са фра Петром у Проклетој авлији.
„Фра Петар је стезао зубе од неког горког гнева на своју судбину, на све око
себе“ (стр. 89). И сви ми, заједно са фра Петром, стежемо зубе од горког гнева
на своју судбину која нас је сместила у „Проклету авлију“.
Ситуација у Проклетој авлији подсећа на ону из града у коме се дешава
Камијева Куга, а сирова филозофија Карађоза, управника Авлије, призива
ноћну мору Кафкине опсесије кривицом у Процесу.
„Јер овде нема невиних. Нико овде није слу чајно. Је ли прешао праг
ове Авлије, није он невин. Скривио је нешто, па ма то било у сну“ (стр. 25)
јече затворски страх и деспотски принципи као „проклетство“ усред кога
се сваки недужан човек изгуби. Људи без злочина, самим тим што су људи
– криви су. Кривица невиног и усамљеног младића Ћамила, у очима кафкијанског мистериозног закона, огледа се у томе што борави у свету књига и
маштања, а његова лирска осећања и дубока промишљања буде, услед страха, мржњу оних који чврсто држе власт.
Авлија је алегорија архетипа владе страха заједничке за свако доба.
Фра Петар гаји неизмерно сажа љење према Ћамилу држећи се идеје о томе
да Авлија, која „као вртлог ву че човјека на неко тамно дно,“ „није заувјек“
(стр. 99).
Фра Пе трово приповедање је, заправо, приповедање о људским приликама. Он је Ан дри ћев идеални заступник. Ан дрић је следећим речима
завршио своје излагање на додели Нобелове награде: „Јер, приповедач и његово дело не служе ничему ако на један или други начин не служе човеку и
човечанству.“
Они који буду читали приче у којима фра Петар приповеда брзо ће уочити учеста лост смене лика наратора. Тако дуг цитат, који, као директан говор
у ком је субјекат обележен са ʻја’ и од оста лог текста треба да буде одвојен
наводницима, у неком тренутку остаје без наводника, а прво лице замењује
треће. На тај начин се гласови ликова у делу и аутора хармонично мешају.
Ова приповедачка техника дозвољава аутору да јасно изложи карактеристично искуство и особености говора и размишљања његових ликова, те је као
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таква у последње време омиљена, а зову је, између оста лог, и „искуствено
приповедање“ (немачки erlebte Rede), „парадиректни говор“ (руски несобственно-прямая речь), „квазидиректни говор“ (кованица која се користи међу
германистима), „слободан индиректни говор“ (француски discours indirect
libre). Сходно томе, Андрићева дела су структу рирана као такозване приче
у причи. Најочигледнији примери су прича о Ћелебију Хафизу у Трупу и Невенкина прича у Мари, милосници. Овај поступак вероватно можемо назвати
независни индиректни говор, јер у њему писац издваја и објективизује причу
коју прича један од ликова неком другом. Проклета авлија је, као прича у
причи, рекли бисмо, редак драгуљ међу драгуљима, јер се у њој све повезује
једном нити квазидиректног приповедања централне приче, највреднијег драгуља, приче о Џем-султану, којом се остварује тесна повезаност између замисли самих ликова и аутора, дајући јединственост овом књижевном делу.
Мара милосница и Олујаци припадају Андрићевим раним радовима од
који је први објављен у наставцима у часопису Српски књижевни гласник, 1926.
год., књ. 17, бр. 1, 2, 3 и 4, а други у истом часопису 1934. год., књ. 51, бр. 1.
Мара милосница болно реално описује жа лосну судбину девојке која
је, усред ратног вртлога 1878. године, услед пада Турског царства које је под
собом држа ло Босну од друге половине 15. века преко четири века и војног
напредовања Аустријског царства ка Босни, игром судбине принуђена да
постане милосница последњег турског војног команданта, а одбачена и од
Ту рака и од сопственог народа, изгубивши се у агонији срама, нечистоте и
греха, неспособна да разуме смену доба и промене у свету, постепено губи
ра зум.
Мара директно посматра како и у турском војном заповеднику који ју
је учинио „милосницом“, и у баба-Ануши, и у фра Гргу, и у Памуковићима,
и у енглеском вицеконзулу – у њиховим душама, постоји нешто зло што тера
људе на страх, од чега се треба отрести. И то дуго, непосредно посматрање
постаје окидач за њено лудило.
Људи стижу до свести о греху кроз страх, страву, ужас и очај. Људски
изворни грех код душевно јаких људи се схвата путем религиозне дубине,
али за недораслу Мару то није друго до „нејасна али мрачна и тешка мисао
о гријеху и срамоти“, „црна клетва“, „природна несрећа“ (стр. 132). Ту наила зимо на осећање неизбежности греха који се не може иску пи ти, као у
Кафкином свету. Зар је патња једини пут за искупљење греха? Фра Грго њој
није пока зао Бога који ту патњу преузима на себе.
Милосница Мара срушила се на прљавом, одвратном ђубришту куће
Памуковића, немајући друге до да се сакрије под скуте модре Богородичине
одоре из нише цркве у Долцу, у њеном родном крају, која се ту за њу појавила. Андрићевски речено, лудило и смрт дошли су јој у помоћ.
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Зло, грех, несрећа и невоља – питања су којима се Андрић бави од својих првих кратких приповедака па све до последњих радова. „Таква су онда
времена била и толике су биједе ударале на сву Босну и на овај наш манастир,
да смо за невољу многу ствар на ша лу окрета ли и ша лом се бранили и одржавали, кад се већ није имало ничим другим“ (стр. 144),4 присећа се фра Петар у Шали у Самсарином хану. Књижевност не може директно да пружи пут
ка искупљењу, али може да исмеје недаћу и трагедију, ту сушту просту реалност, и да је претвори у комедију којом ће се човек одбранити, каже овај
изузетни ка луђер. А управо то је и сам Андрићев књижевни дух.

4
Овде наведено према Андрић, Иво: Жеђ. Сабрана дела Иве Андрића, књ. 6
(допу њено издање), Београд, 1981.
Иво Андрић: Проклета авлија, превод Ку рихара Шигео.
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