
131

ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

СТРУК ТУ РА ПРИ ПО ВЕ ДА КА 
И ДУХ ПРИ ПО ВЕ ДА ЧА – ЈЕД НА ОСО БЕ НОСТ 

АН ДРИ ЋЕ ВЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ1

Ан дри ће ва де ла је мо гу ће раз вр ста ти на осно ву на сло ва или опи са 
ли ко ва, али се ме ђу њи ма из два ја и јед на гру па од укуп но пет при по-
ве да ка у ко ји ма ста ри фра Пе тар из ре да бо сан ских фра ње ва ца у јед ном 
ма на сти ру сво је лич но ис ку ство при по ве да мла ди ћу за ко га се сма тра 
да је Ан дри ћев ал тер-ег о. То би би ла сле де ћа де ла, ори ги нал но на сло-
вље на и пр во бит но из да та (пр ви из да вач и ме сто) по ов де при ка за ном 
ре до сле ду (го ди на из да ња).

1. Труп, Срп ски књи жев ни гла сник, Бе о град, 1937, књ. 52, бр. 6.
2. Ча ша, Срп ски књи жев ни гла сник, Бе о град, 1940, књ. 59, бр. 1.
3. У во де ни ци, Срп ски књи жев ни гла сник, Бе о град, 1941, књ. 62, бр. 4.
4. Ша ла у Сам са ри ном ха ну, На ша књи жев ност, Бе о град, 1946, књ. 3, бр. 10.
5. Про кле та авли ја (са мо стал но из да ње), Но ви Сад, Ма ти ца Срп ска, 1954.

Иа ко су све да те при по вет ке са мо стал на и за вр ше на де ла, оне су у по-
гле ду са др жа ја суп тил но по ве за не ка зи ва њи ма фра Пе тра, у ра зним при ли-
ка ма и о ра зним до га ђа ји ма, ко ји ма се при род но осли ка ва ње гов ду хов ни пут 
од мла до сти до зре лих го ди на, а у по гле ду фор ме оне су спе ци фич ном, мае-
страл ном књи жев ном тех ни ком, та ко зва ним „ква зи ди рект ним на ра тив ним 

1 Рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Ka ta ri no kōzō to ka ta ri no se is hin – 
An do ritc hi no bun ga ku no ic hi to kus hit su, у: No ro wa re ta na ka ni wa, 311–321, Tokyo: 
Kōbunsha, 1983.
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по ступ ком“, об је ди ње не у об лик раз го во ра из ме ђу ау то ро вог при по ве да ча 
и ли ко ва.

По ред ов де из не се них, по сто ји још не ко ли ко Ан дри ће вих де ла у ко ји-
ма је рад ња сме ште на у фра ње вач ки ма на стир, с број ним, че сто осо бе ним 
ка лу ђе ри ма као про та го ни сти ма.

Раз лог Ан дри ће вог за ни ма ња за ка лу ђе ре кри је се у ње го вом при по ве-
дач ком ин стинк ту пре не го у ре ли ги о зним по бу да ма. Ни је те шко за ми сли ти 
да је Ан дрић имао још од ма лих но гу бли ске кон так те са ка лу ђе ри ма, бу ду ћи 
да га је по ди за ла са мо хра на мај ка ко ја је би ла ду бо ко ре ли ги о зна ка тол ки ња. 
До лац, пред гра ђе Трав ни ка у ком је Ан дрић ро ђен, био је је дан од цен та ра 
фра ње вач ких ак тив но сти у Бо сни. Та си ту а ци ја, по ко јој је До лац на зи ван 
„ле глом ка то ли ка“, опи са на је и у Трав нич кој хро ни ци. Ан дрић је осли ка вао 
по р тре те фра ње вач ких ка лу ђе ра ин те ре су ју ћи се за осо бе но сти сва ког од 
њих. Фра Пе тар, ко ји игра уло гу на ра то ра за Ан дри ћа при по ве да ча, нај по-
зи тив ни је је опи сан лик, ко ји, об да рен искре ном, по ште ном, ши ро ко гру дом, 
му дром, бес по роч ном и би стром при ро дом, жи ви ме ђу то ли ким про стим, 
ту пим, нео те са ним, за др тим, ла ко ми сле ним, твр до гла вим, за ту ца ним, огра-
ни че ним и сва ка квим дру гим ка рак те ри ма.

Зна чај фра ње вач ке цр кве у бо сан ској исто ри ји ни по што ни је ма ли. 
Фра ње вач ки ред је по сла ла ка то лич ка цр ква у 13. ве ку да се су прот ста ви бо-
гу мил ској је ре си при сти глој из Бу гар ске (ду а ли стич кој ве ри по ко јој ко смос 
на ста је из бор бе до бра и зла) и за поч не ми си о нар ске ак тив но сти. У 15. ве ку 
Тур ци су осво ји ли Бо сну учи нив ши је сво јом по краји ном, фе у дал ни го спо-
да ри, ло кал на вла сте ла и сло бод ни се ља ци при хва ти ли су ве ру осва ја ча, те 
је ислам по стао ве ра бо сан ских вла да ју ћих сло је ва, а пра во слав ни, ри мо ка-
то лич ки и је вреј ски вер ни ци про зва ни су ра јом (не вер ни ци ма) и до ве де ни 
у под ре ђе ни по ло жај. Фра ње вач ка цр ква је је ди ни ка то лич ки ред ко јем су 
тур ске вла сти до зво ли ле де ло ва ње. Бо сан ски фра ње вач ки ред мањ као је 
све штен ством, власт га је при ти ска ла ве ли ким по ре зи ма и ра зним вр ста ма 
угње та ва ња, али је успе вао да за шти ти ка то ли ке у зе мљи и пру жи по др шку 
њи хо вом ду хов ном жи во ту. Ве ћи на фра та ра би ли су ро дом из Бо сне и во ди ли 
су скро ман жи вот и, иа ко би се те шко мо гло ре ћи да је њи хо во обра зо ва ње 
зна чај но пре ва зи ла зи ло оно код обич ног вер ни ка, они су се опр о ба ва ли и у 
про све ти тељ ским ак тив но сти ма одр жа ва ју ћи та ко ду хов ни жи вот ло кал ног 
ста нов ни штва, љу ди истих те жњи и оби ча ја. 

Ме ђу бо сан ским ка то лич ким ка лу ђе ри ма ис ти цао се Иван Фра но Лу-
кић (1818–1857), чо век чи ји се ка рак тер, али и про стор де ло ва ња и ра зно вр-
сност жи вот ног ис ку ства, пу ног пре ви ра ња као у пу сто лов ним при ча ма, 
ве ли ким де лом по кла па са Ан дри ће вим из ми шље ним ли ком, фра Пе тром. 
Ју кић је био фра ње вач ки ка лу ђер и, у исто вре ме као чо век од пе ра, по знат 
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под псе у до ни мом Сла во љуб Бо шњак. Су прот ста вљао се ти ра ни ји вла сти за 
вре ме те шких го ди на под тур ском вла шћу, бо рио се про тив сла бље ња ду-
хов не кул ту ре и сво јим про све ти тељ ским ак тив но сти ма те жио пре по ро ду 
бо сан ске кул ту ре и ду хов ном бу ђе њу Ју жних Сло ве на. Он је пр ви кри тич ки 
на пи сао це ло ви ту исто ри ју Бо сне и Хе р це го ви не, осно вао ча со пис Бо сан ски 
при ја тељ, шко лу у ко јој је сам под у ча вао, за пи си вао на род на пре да ња, об-
ја вљи вао већ за бо ра вље на књи жев на де ла. Ње гов по зив за очу ва ње ду хов не 
ва тре био је у са звуч ју са илир ским по кре том. Та да шњи бо сан ски вла дар 
Омер Па ша ухап сио је Ју ки ћа сум ња ју ћи у ње га и бо је ћи се ње го вих ве чи тих 
пу то ва ња и од ва жних по сту па ка. Као би му се су ди ло, па ша га је от пре мио 
у сул тан ски Истам бул. Из гле да да га је ца ри град ска по ли ци ја пу сти ла из 
при тво ра за у зи ма њем ау стриј ског ди пло ма те Ан то на фон Про кеш-Осте на. 
Пет на ест да на ка сни је, тур ске вла сти ипак су спре чи и ле ње го во осло ба ђа ње 
до дав ши зах тев по ко ме Ју кић ни је смео да се вра ти у Бо сну. Из Истам бу ла 
Ју кић је по шао у Рим, али, ка ко му та мо шња ат мос фе ра ни је од го ва ра ла, 
сти гао је до Спли та у Дал ма ци ји, где су га но стал гич на осе ћа ња пре ма Бо сни, 
ко ја је све вре ме на ста вио да га ји, оте ра ла у пре ра ну смрт. Ње гов жи вот ни 
пут је обе ле жи ла она мрач ни ја стра на по ли ти ке. Ан дрић у док тор ској ди сер-
та ци ји од бра ње ној на Уни вер зи те ту у Гра цу под на сло вом Раз вој ду хов ног 
жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не Ју ки ћа хва ли ре чи ма „лич-
ност ко ја се по свом ра ду и по сво јој осо бе но сти бит но раз ли ко ва ла од сво јих 
са вре ме ни ка и са рад ни ка“, „Ју кућ је ре во лу ци о на ран, нео б у здан и оштар дух“, 
по све ћен гра ђе њу је дин ства ме ђу хри шћан ским вер ни ци ма под стро гим осман-
ским ре жи мом „да на род про сти из тми на не знан ста ва на све тлост исти не 
из ве де“.2 

Ју кић, чи ји је ка рак тер искре ног ро до љу ба и про све ти те ља ус пео да 
оба сја је дан ма ле ни ку так бо сан ске ду хов не исто ри је ко ја се та да на ла зи ла 
„у сен ци смр ти“, и ње го ва жи вот на дра ма ис пу ње на му ка ма због ро до љу бља 
и по све ће но сти, за вр те ли су Ан дри ће ву при по ве дач ку ма шту. 

Од про стог ис ку ше ни ка, ко ји под стра шним ути ском од пр ви пут чу ве-
ног гла са ђа во ла из ра ста у при бра ног фра Пе тра, ко ји сву где ме ђу љу ди ма ђа-
вол ски ша пат чу је а ни шта не мо же да чи ни, ка кав је у У во де ни ци; у фра Пе тра, 
у Ча ши, као ка лу ђе ра са те шком оде ћом на се би, чвр сто по све ће ног до бро би ти 
Бо сне у ко јој је по сто ја ње са мо бе да и у ко јој је не мо гу ће на да ти се ни јед ној 
је ди ној про ме ни на бо ље; у фра Пе тра у Ша ли у Сам са ри ном ха ну ко ји ши-
ро ко гру до сме хом од го ни и ша лом раз би ја жи вот не не да ће ко је га за де си ше; 

2 Ци ти ра но пре ма Ан дрић, Иво: „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути-
ца јем тур ске вла да ви не“ (пре вод Зо ран Кон стан ти но вић), у: Све ске За ду жби не Иве 
Ан дри ћа, год. 1, св. 1, Бе о град, 1982, стр. 147.
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па у фра Пе тра ко ји је осе тио му ке и из др жао не во ље за тво ра у ту ђи ни и про-
гон ства са свог не ба за рад не по чи ње ног зло чи на, по став ши та ко иде ал ни 
при по ве дач о ха о су све та и људ ским при ли ка ма у Про кле тој авли ји и Тру пу 
– кроз све ове сли ке, лик фра Пе тра по сте пе но из ра ста из Ју ки ћа. 

Има још раз ло га због ко јих је Ан дрић га јио ин те ре со ва ње пре ма ма на-
сти ри ма. Фра ње вач ки ма на сти ри ба шти ни ли су ста ра књи жев на де ла и исто-
риј ске до ку мен те. Ан дрић ни је био пи сац ко ји би пи сао без из ве сног пре ли ста-
ва ња кла си ка и зна лач ке упо тре бе до ку мен та ци је. Ње го во ду бо ко раз у ме ва ње 
и увид у са вре ме но до ба и свет има сво је ко ре не у по зна ва њу то ме сра змер не 
фи ло ло шке гра ђе. Не тре ба по себ но на гла ша ва ти да је он до кра ја ко ри стио 
пи са ну гра ђу из ма на сти ра. Ипак, по сто ји не што што је он у том све ту це нио 
још ви ше од исто риј ских до ку ме на та. Би ла је то усме на гра ђа. Као што је 
ра ни је по ме ну то, жи вот у бо сан ским ма на сти ри ма од ли ко вао се ре ла тив но 
опу ште ном ди сци пли ном и отво ре но шћу пре ма ло кал ној за јед ни ци. У та квој 
сре ди ни бли ских ве за са обич ним ста нов ни штвом чу ва на су на род на пре-
да ња ко ја су при сти за ла спо ља у ви ду про стих по ша ли ца, ра зних гла си на, 
при ча о чуд ним љу ди ма и до га ђа ји ма, анег до та, ле ген ди и слич но. Да би, као 
са вр ше ни при по ве дач, мо гао да пре не се фун да мен тал ни ства ра лач ки ма нир 
пи сца ко ји оба ве шта ва „од ко га је чуо при чу ко ју при по ве да“, фра Пе тар је, 
ипак, мо рао да иза ђе из ма на стир ске авли је.

„Ми смо увек ма ње или ви ше скло ни да осу ди мо оне ко ји мно го го во-
ре, на ро чи то о ства ри ма ко је их се не ти чу не по сред но, чак и да са пре зи ром 
го во ри мо о тим љу ди ма као о бр бљив ци ма и до сад ним при ча ли ца ма. А 
при том не ми сли мо да та људ ска, то ли ко људ ска и та ко че ста ма на има и сво-
је до бре стра не. Јер, шта би смо ми зна ли о ту ђим ду ша ма и ми сли ма, о дру-
гим љу ди ма, па пре ма то ме и о се би, о дру гим сре ди на ма и пре де ли ма ко је 
ни смо ни кад ви де ли ни ти ће мо има ти при ли ке да их ви ди мо, да не ма та квих 
љу ди ко ји има ју по тре бу да усме но или пи сме но ка зу ју оно што су ви де ли и 
чу ли, и што су с тим у ве зи до жи ве ли или ми сли ли? Ма ло, вр ло ма ло. А што 
су њи хо ва ка зи ва ња не са вр ше на, обо је на лич ним стра сти ма и по тре ба ма, 
или чак не тач на, за то има мо ра зум и ис ку ство и мо же мо да их про су ђу је мо и 
упо ре ђу је мо јед не с дру ги ма, да их при ма мо и од ба цу је мо, де ли мич но или у 
це ло сти.“ Ова ко је ми слио фра Пе тар слу ша ју ћи Ха и мо ву при чу у Про кле тој 
авли ји (стр. 44).3

У го во ру при ли ком до де ле Но бе ло ве на гра де Ан дрић је ре као „Свак 
при ча сво ју при чу по сво јој уну тар њој по тре би, по ме ри сво јих на сле ђе них 
или сте че них скло но сти и схва та ња, и сна зи сво јих из ра жај них мо гућ но сти.“

3 Ци ти ра но пре ма: Ан дрић, Иво: Про кле та авли ја, Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, 
књ. 4, Про све та, БИГЗ, ЦКЗ, Но лит, Бе о град, 1991 (као фо то тип ско из да ње из 1988). 
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Про кле та авли ја је упра во и на ста ла као ла нац та квог сло бод ног, не спу-
та ног при ча ња. Ан дрић („мла дић“) при ча о фра Пе тру, фра Пе тар о Ха и му, 
Ха им о Ћа ми лу, Ћа мил о Џе му. За тим, при ча ју ћи о Џе му, Ћа мил се с њим 
по и сто ве ћу је. Суд би на мла ђег бра та сул та на Ба ја зи та Мех ме да Дру гог, сул-
та на Џе ма Џем ши да упра во је по след ња ка ри ка у том лан цу при по ве да ња. 
Све дру ге при че слу же са мо то ме да би се до ове о Џе мо вој суд би ни сти гло. 
На кра ју фра Пе тар ула зи у Ћа ми лов уну тра шњи свет, а Ћа мил при ча о свом 
дру гом ја (al ter ego), Џе му. Не ка да Ћа мил при ча о се би, не ка да Џем о се би. 
Ћа ми ло ва или пак Џе мо ва суд би на има зна че ње суд би не свих љу ди. Чи та о ци, 
сви од ре да, при ме те да су и они за јед но са фра Пе тром у Про кле тој авли ји. 
„Фра Пе тар је сте зао зу бе од не ког гор ког гне ва на сво ју суд би ну, на све око 
се бе“ (стр. 89). И сви ми, за јед но са фра Пе тром, сте же мо зу бе од гор ког гне ва 
на сво ју суд би ну ко ја нас је сме сти ла у „Про кле ту авли ју“.

Си ту а ци ја у Про кле тој авли ји под се ћа на ону из гра да у ко ме се де ша ва 
Ка ми је ва Ку га, а си ро ва фи ло зо фи ја Ка ра ђо за, управ ни ка Авли је, при зи ва 
ноћ ну мо ру Каф ки не оп се си је кри ви цом у Про це су. 

„Јер ов де не ма не ви них. Ни ко ов де ни је слу чај но. Је ли пре шао праг 
ове Авли је, ни је он не вин. Скри вио је не што, па ма то би ло у сну“ (стр. 25) 
је че за твор ски страх и де спот ски прин ци пи као „про клет ство“ усред ко га 
се сва ки не ду жан чо век из гу би. Љу ди без зло чи на, са мим тим што су љу ди 
– кри ви су. Кри ви ца не ви ног и уса мље ног мла ди ћа Ћа ми ла, у очи ма каф ки-
јан ског ми сте ри о зног за ко на, огле да се у то ме што бо ра ви у све ту књи га и 
ма шта ња, а ње го ва лир ска осе ћа ња и ду бо ка про ми шља ња бу де, услед стра-
ха, мр жњу оних ко ји чвр сто др же власт.

Авли ја је але го ри ја ар хе ти па вла де стра ха за јед нич ке за сва ко до ба. 
Фра Пе тар га ји не из мер но са жа ље ње пре ма Ћа ми лу др же ћи се иде је о то ме 
да Авли ја, ко ја „као вр тлог ву че чо вје ка на не ко там но дно,“ „ни је за у вјек“ 
(стр. 99). 

Фра Пе тро во при по ве да ње је, за пра во, при по ве да ње о људ ским при-
ли ка ма. Он је Ан дри ћев иде ал ни за ступ ник. Ан дрић је сле де ћим ре чи ма 
за вр шио сво је из ла га ње на до де ли Но бе ло ве на гра де: „Јер, при по ве дач и ње-
го во де ло не слу же ни че му ако на је дан или дру ги на чин не слу же чо ве ку и 
чо ве чан ству.“

Они ко ји бу ду чи та ли при че у ко ји ма фра Пе тар при по ве да бр зо ће уо чи-
ти уче ста лост сме не ли ка на ра то ра. Та ко дуг ци тат, ко ји, као ди рек тан го вор 
у ком је су бје кат обе ле жен са ʻја’ и од оста лог тек ста тре ба да бу де одво јен 
на вод ни ци ма, у не ком тре нут ку оста је без на вод ни ка, а пр во ли це за ме њу је 
тре ће. На тај на чин се гла со ви ли ко ва у де лу и ау то ра хар мо нич но ме ша ју. 
Ова при по ве дач ка тех ни ка до зво ља ва ау то ру да ја сно из ло жи ка рак те ри стич-
но ис ку ство и осо бе но сти го во ра и раз ми шља ња ње го вих ли ко ва, те је као 
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та ква у по след ње вре ме оми ље на, а зо ву је, из ме ђу оста лог, и „ис ку стве но 
при по ве да ње“ (не мач ки er leb te Re de), „па ра ди рект ни го вор“ (ру ски не соб-
ствен но-пр яма я речь), „ква зи ди рект ни го вор“ (ко ва ни ца ко ја се ко ри сти ме ђу 
гер ма ни сти ма), „сло бо дан ин ди рект ни го вор“ (фран цу ски di sco urs in di rect 
li bre). Сход но то ме, Ан дри ће ва де ла су струк ту ри ра на као та ко зва не при че 
у при чи. Нај о чи глед ни ји при ме ри су при ча о Ће ле би ју Ха фи зу у Тру пу и Не-
вен ки на при ча у Ма ри, ми ло сни ци. Овај по сту пак ве ро ват но мо же мо на зва ти 
не за ви сни ин ди рект ни го вор, јер у ње му пи сац из два ја и објек ти ви зу је при чу 
ко ју при ча је дан од ли ко ва не ком дру гом. Про кле та авли ја је, као при ча у 
при чи, ре кли би смо, ре дак дра гуљ ме ђу дра гу љи ма, јер се у њој све по ве зу је 
јед ном ни ти ква зи ди рект ног при по ве да ња цен трал не при че, нај вред ни јег дра-
гу ља, при че о Џем-сул та ну, ко јом се оства ру је те сна по ве за ност из ме ђу за-
ми сли са мих ли ко ва и ау то ра, да ју ћи је дин стве ност овом књи жев ном де лу. 

Ма ра ми ло сни ца и Олу ја ци при па да ју Ан дри ће вим ра ним ра до ви ма од 
ко ји је пр ви об ја вљен у на став ци ма у ча со пи су Срп ски књи жев ни гла сник, 1926. 
год., књ. 17, бр. 1, 2, 3 и 4, а дру ги у истом ча со пи су 1934. год., књ. 51, бр. 1.

Ма ра ми ло сни ца бол но ре ал но опи су је жа ло сну суд би ну де вој ке ко ја 
је, усред рат ног вр тло га 1878. го ди не, услед па да Тур ског цар ства ко је је под 
со бом др жа ло Бо сну од дру ге по ло ви не 15. ве ка пре ко че ти ри ве ка и вој ног 
на пре до ва ња Ау стриј ског цар ства ка Бо сни, игром суд би не при ну ђе на да 
по ста не ми ло сни ца по след њег тур ског вој ног ко ман дан та, а од ба че на и од 
Ту ра ка и од соп стве ног на ро да, из гу бив ши се у аго ни ји сра ма, не чи сто те и 
гре ха, не спо соб на да раз у ме сме ну до ба и про ме не у све ту, по сте пе но гу би 
ра зум.

Ма ра ди рект но по сма тра ка ко и у тур ском вој ном за по вед ни ку ко ји ју 
је учи нио „ми ло сни цом“, и у ба ба-Ану ши, и у фра Гр гу, и у Па му ко ви ћи ма, 
и у ен гле ском ви це кон зу лу – у њи хо вим ду ша ма, по сто ји не што зло што те ра 
љу де на страх, од че га се тре ба отре сти. И то ду го, не по сред но по сма тра ње 
по ста је оки дач за ње но лу ди ло. 

Љу ди сти жу до све сти о гре ху кроз страх, стра ву, ужас и очај. Људ ски 
из вор ни грех код ду шев но ја ких љу ди се схва та пу тем ре ли ги о зне ду би не, 
али за не до ра слу Ма ру то ни је дру го до „не ја сна али мрач на и те шка ми сао 
о гри је ху и сра мо ти“, „цр на кле тва“, „при род на не сре ћа“ (стр. 132). Ту на и-
ла зи мо на осе ћа ње не из бе жно сти гре ха ко ји се не мо же ис ку пи ти, као у 
Каф ки ном све ту. Зар је пат ња је ди ни пут за ис ку пље ње гре ха? Фра Гр го њој 
ни је по ка зао Бо га ко ји ту пат њу пре у зи ма на се бе. 

Ми ло сни ца Ма ра сру ши ла се на пр ља вом, од врат ном ђу бри шту ку ће 
Па му ко ви ћа, не ма ју ћи дру ге до да се са кри је под ску те мо дре Бо го ро ди чи не 
одо ре из ни ше цр кве у Дол цу, у ње ном род ном кра ју, ко ја се ту за њу по ја-
ви ла. Ан дри ћев ски ре че но, лу ди ло и смрт до шли су јој у по моћ. 
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Зло, грех, не сре ћа и не во ља – пи та ња су ко ји ма се Ан дрић ба ви од сво-
јих пр вих крат ких при по ве да ка па све до по след њих ра до ва. „Та ква су он да 
вре ме на би ла и то ли ке су би је де уда ра ле на сву Бо сну и на овај наш ма на стир, 
да смо за не во љу мно гу ствар на ша лу окре та ли и ша лом се бра ни ли и одр-
жа ва ли, кад се већ ни је има ло ни чим дру гим“ (стр. 144),4 при се ћа се фра Пе-
тар у Ша ли у Сам са ри ном ха ну. Књи жев ност не мо же ди рект но да пру жи пут 
ка ис ку пље њу, али мо же да исме је не да ћу и тра ге ди ју, ту су шту про сту ре-
ал ност, и да је пре тво ри у ко ме ди ју ко јом ће се чо век од бра ни ти, ка же овај 
из у зет ни ка лу ђер. А упра во то је и сам Ан дри ћев књи жев ни дух.

4 Ов де на ве де но пре ма Ан дрић, Иво: Жеђ. Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књ. 6 
(до пу ње но из да ње), Бе о град, 1981. 

Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, пре вод Ку ри ха ра Ши гео.


