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Београдски контрапункт
Београдски контрапункт, у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије као покретача 
и Завода за проучавање културног развитка као реализатора, међународни је скуп чији је циљ да окупи уметнике 
и мислиоце из различитих делова света, који својим радом знатно доприносе разумевању савремених светских 
токова, односно ситуације у којој се човек налази у данашњем времену.

Београдски контрапункт је прилика за разговор о питањима која се тичу заједничких и битних искустава, а на које 
се, са разних личних и геокултурних тачака, могу пружити различити одговори, уз могућност да се те разлике ускла-
де у један широко заснован поглед, као у музичком контрапункту.

Зашто баш „београдски“ контрапункт? Јер, Београд је место контрапункта, навикао да буде позорница, не само су-
дара него и сусрета, имајући на уму да свако потпуниjе сагледава себе у сусрету с другим. Књижевно стварање и 
слободно мишљење на том темељу граде ширину и дубину упознавања света и времена. Београдски контрапункт 
је и замишљен да буде показни пример уверења да је човек биће разговора и да у разговору свако може да потвр-
ди своју истину, а да не одбаци истину другог.

Београдски контрапункт је први пут одржан 2017. године и до сада је на њему учествовало 24 гостију из 14 зема-
ља, а скупови су сваке године праћени документарним филмом, вишејезичном публикацијом и целокупним тран-
скриптом објављеним у дневном листу Политика.

Београдски контрапункт 2021.
АНДРИЋ: НАСЛЕЂЕ – КУДА ДАЉЕ?
60 година од Нобелове награде
У фокусу Београдског контрапункта ове године била је Андрићева личност и његово дело у контексту културе и ан-
тиколонијалног отпора и питање његовог ванвременског значаја у земљама Западног Балкана и у свету. 

Андрић никада није био равнодушан према тежњама конкретне историјске заједнице, њеном отпору према сваком 
виду колонијалне и империјалне потчињености, како на економском тако и на културном плану, и зато се у дана-
шњем тренутку баш њему окрећемо са питањем КУДА ДАЉЕ?

Његово дело је срж напора народа овог дела света да поставе пре свега културне, идејне и вредносне темеље соп-
ствене слободе и независности, права на сопствени пут упркос цивилизацијским и идеолошким претензијама ве-
ликих сила.

Захваљујемо се следећим установама, које су помогле у организацији овогодишњег Београдског контрапункта:
• Задужбини Иве Андрића
• Музеју града Београда
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• Радио-телевизији Србије

Наслов публикације: Београдски контрапункт 2021  
– Андрић: наслеђе – куда даље?

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Марко Крстић

Уредник: Пеђа Пивљанин

Организатор пројекта: Маја Маринковић

Рецензенти: др Владимир Коларић и Гордана Влајић

Лектура и коректура: Даница Вукићевић

Дизајн и припрема за штампу: Владимир Нешковић 

Штампа: Политика штампарија доо, Београд (Стари Град)

Тираж: 55000

Објављивање ове публикације омогућило је 
Министарство културе и информисања Републике Србије

ЦИП



АНДРИЋ: НАСЛЕЂЕ – КУДА ДАЉЕ? / 3

Учесници
Елизабета Шeлева je књижевна критичарка и теоретичарка, списатељица и преводитељка из Северне Македони-
је, професорка на Катедри за општу и компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Скопљу. 
Потпредседница македонског ПЕН центра, чланица Удружења независних писаца Северне Македоније, уредни-
ца часописа Наше писмо и Сарајевске свеске, председница Управног одбора Струшких вечери поезије, сарадни-
ца на билатералним пројектима МАНУ, САНУ и БАН. Ауторка више књига, укључујући Хетеротопије писма и Дом/
идентитет.

Миро Вуксановић је академик, књижевник, аутор 22 књиге, добитник угледних награда  и признања, редовни члан 
Српске академије наука и уметности (САНУ), управник Библиотеке САНУ,  уредник четири серије издања САНУ, по-
кретач и главни уредник Антологијске едиције Десет векова српске књижевности (објављене 123 књиге), председ-
ник Управног одбора Андрићеве задужбине и председник Уређивачког одбора Критичког издања дела Иве Андри-
ћа (изашло 16 књига).

Зоран Милутиновић je професор јужнословенских књижевности и модерне књижевне теорије на Универзитетском 
колеџу Лондон (UCL), члан европске академије наука Academia Europea, коуредник едиције Balkan Studies Library из-
давача Brill. Аутор више књига, између осталих Преболевање Европе: Конструкција Европе у српској култури и Бит-
ка за прошлост: Иво Андрић и бошњачки национализам.

Ђорђе Матић је песник, есејиста и публициста из Хрватске. Сарадник више часописа на просторима бивше Југо-
славије, попут загребачког часописа Просвјета, београдског Модерна времена и сајта Радио-телевизије Србије. 
Члан Хрватског друштва писаца и Српског културног друштва „Просвјета“. Уредник и коаутор Лексикона YU мито-
логије, аутор више књига, између осталих Сенке наших предака: отргнуто од заборава и Хисторија и савременици: 
огледи о српској култури. 

Специјални гост
Дарко Танасковић је оријенталиста, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, књижевни прево-
дилац и бивши амбасадор у Турској, Азербејџану, Ватикану и при Унеску. Члан је Европске академије наука и умет-
ности (Academia Scientiarum et Arttium Europea – Salzburg). Добитник многобројних награда и признања, између 
осталих титуле првог „Доајена српског елитног дипломатског ешалона са лентом“ Министарства спољних посло-
ва Републике Србије, Ордена папе Пија IX (Ватикан), Ордена Светог Саве другог реда (Српска православна црква) 
и Ордена Великог крста Малтешког витешког реда за војничке заслуге.

Модератор
Александар Гајшек је новинар и телевизијски водитељ, аутор емисије „Агапе”, емитоване на Радио-телевизији Сту-
дио Б, до сада у преко 600 епизода. Оснивач издавачке куће „Агапе књига“. 
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Маја Гојковић, потпредседница Владе и министарка 
културе и информисања Републике Србије: Поштова-
ни учесници Београдског контрапункта, даме и госпо-
до, заиста ми је задовољство што могу да вам се обра-
тим на отварању пете по реду међународне конферен-
ције Београдски контрапункт, која негује отворени ди-
јалог и размену мишљења истакнутих уметника и инте-
лектуалаца на најразличитије теме. 

Овогодишња конференција посвећена је обележавању 
шездесет година од када је Иво Андрић примио Нобе-
лову награду за књижевност. Једини српски нобело-
вац je и даље наш најпревођенији писац: годишње се у 
свету објави око шездесет нових издања што довољно 
говори о томе колико је Андрићева књижевност ван-
временска. Својим делима, велики писац успео је да 
пружи одговоре на многа питања чија актуелност је 

вечна. Зато је и данас поштован, а његов рад цењен на 
свим меридијанима. 

О Андрићевој књижевности, њенoj суптилности и по-
рукама сигурно ћете више чути од великих познавала-
ца његовог опуса, какви су учесници овогодишњег Бео-
градског контрапункта. Желим да напоменем да је оп-
шти утисак да би, чак и да није добио најпрестижнију 
светску награду за књижевност, Иво Андрић свакако 
заузео место међу највећим европским и светским пи-
сцима. Мало ко је на тако леп и сензибилан начин опи-
сао менталитет и карактер људи са ових простора. Ње-
гова маестралност у изнијансираном сликању живота 
малог обичног човека у тешким временима заправо је 
умеће проницања у најдубље тајне људске душе. Наш 
нобеловац био је и савршени тумач историјских окол-
ности, али и дневно-политичке реалности. Андрић се 

Иво Андрић, Мост Мехмед-паше Соколовића (Стари мост у Вишеграду) : Музеј града Београда

Маја Гојковић: Тежња ка слободи једна је од тема која је увек заокупљала 
мислеће људе њиховог доба, било да је реч о слободном појединцу, народу 
или држави. И у добу у коме живимо остало је отворено питање колико је са-
времени човек истински слободан. Трка за материјалним богатством, мањак 
слободног времена и последично све већа удаљеност од природе, довели су 
до тога да се читав свет запита: ,,Куда даље?'', као што каже и наслов ового-
дишњег Београдског контрапункта. 
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снажно залагао за право на слободу свих народа, са-
мим тим и народа овог поднебља. Његова дела оди-
шу тежњом за бољим и равноправнијим светом у коме 
ће независност народа и појединаца бити безусловна.

Даме и господо, тежња ка слободи једна је од тема која 
је увек заокупљала мислеће људе њиховог доба, било 
да је реч о слободном појединцу, народу или држави. 
И у добу у коме живимо, када је модерна технологија 
успела делимично да разбије комуникационе баријере, 
остало је отворено питање колико је савремени човек 
истински слободан. Трка за материјалним богатством, 
мањак слободног времена и последично све већа уда-
љеност од природе, довели су до тога да се читав свет 
запита: ,,Куда даље?’’, као што каже и наслов овогоди-
шњег Београдског контрапункта.

Поштоване даме и господо, сигурна сам да ће еминент-
ни учесници овогодишњег Београдског контрапункта, 
тумачећи Андрићево дело успети да дају одговоре на 
многа питања која оптерећују савременог човека, а која 
су заправо само други појавни облик недоумица које су 
имали Андрићеви јунаци. Учесницима желим успешан 
рад, богату размену идеја, а публици да ужива у разго-
ворима који следе. 

Александар Гајшек: Хвала најлепше потпредседници 
Владе и министарки културе и информисања Републи-
ке Србије, госпођи Маји Гојковић, а такође са захваљује-
мо и следећим установама које су помогле у организа-
цији овог догађаја: Задужбини Иве Андрића, Музеју Гра-
да Београда, Спомен музеју Иве Андрића и Радио-теле-
визији Србије.

Дозволите ми најпре да издвојим један цитат из гово-
ра Иве Андрића приликом добијања Нобелове награ-
де за књижевност 1961. године: „Моја домовина је за-
иста мала земља међу световима, која у брзим етапа-
ма, по цену великих жртава и изузетних напора, насто-
ји да на свим подручјима, па и на културном, надокнади 
оно што јој је необично бурна и тешка прошлост ускра-
тила. Својим признањем ви сте бацили сноп светлости 
на књижевност те земље и тако привукли пажњу све-
та на њене културне напоре, и то управо у време кад је 
наша књижевност низом нових имена и оригиналних 
дела почела да продире у свет, у оправданој тежњи да 
светској књижевности и она дâ свој одговарајући при-
лог. Ваше признање једном од књижевника те земље 
значи несумњиво охрабрење том продирању.“

Колико је, по Вашем мишљењу, Нобелова награда Ан-
дрићу омогућила да књижевност бивше Југослави-
је и држава насталих њеним распадом, заиста поста-
не видљивија у глобалном контексту? И колико је та 
видљивост помогла или можда одмогла разумевању 

овдашњих друштава, култура, па на крају крајева и 
историје или историја? Колико је данашња, нимало за-
немарљива, рецепција Андрића у свету одредила и ути-
цала на разумевање нашег дела света?

Елизабета Шелева: Велика ми је част да могу говори-
ти на овом скупу поводом шездесетогодишњице доде-
ле Нобелове награде Иви Андрићу. Ја бих притом сво-
ју дискусију хтела да усмерим у једном, да тако кажем, 
упитном тону, који ће се превасходно бавити не толико 
историјским значењем Андрићевих дела, колико њего-
вим трансисторијским, односно филозофским импли-
кацијама. Поводом првог питања које сте поставили, у 
вези видљивости такозваних малих литература, одно-
сно недовољно познатих или периферних, у смислу које 
заговарају савремене културне студије, може се рећи 
да је Иво Андрић изузетно допринео видљивости ов-
дашњег дела Европе и света, с тим да бих ја, из дана-
шње перпективе, ставила акценат на то да је Андрић за-
право себе видео као човека који је био у неком проце-
пу поводом онога што се зове анксиозност (чак и тра-
ума) порекла; дакле, он је себе увек пропитивао у вези 
са поимањем порекла, детерминизма порекла, контин-
гентности порекла, која почива на свести о томе да смо 
сви ми бачени у аксиом нашег порекла који доживотно 

Маја Гојковић
Потпредседница Владе Републике Србије, министарка културе и информисања

Маја Гојковић: Наш нобеловац је био и савршени тумач историјских околно-
сти, али и дневно-политичке реалности. Андрић се снажно залагао за право 
на слободу свих народа, самим тим и народа овог поднебља. Његова дела 
одишу тежњом за бољим и равноправнијим светом у коме ће независност 
народа и појединаца бити безусловна. 



6 / БЕОГРАДСКИ КОНТРАПУНКТ

захтева даље елаборације, односно пројекције. Тако је 
Андрић с једне стране показао свету да се људи са ових 
простора налазе у нимало једноставној позицији, тиме 
што су већ у старту бачени у турбулентни простор где се 
укрштају културе, религије, политички интереси. Самим 
тим су интелектуалци, писци, стављени у један нимало 
лагодан положај и нимало лаку улогу рационализације 
сопствене егзистенцијалне задатости. 

Извесна блага опасност оваквог, рекла бих, етнограф-
ски примењеног читања његових дела, почела је након 
доделе Нобелове награде, при чему се може говорити 
о петрификацији, односно окамењивању тих имаголо-
шких образаца, те самог егзотичног виђења и перципи-
рања Балкана. Отуда опасност од занемаривања оног 
другог дела његовог рада и његове књижевности, који 
је далеко више усмерен ка метафизици, мондијално-
сти, дубоко егзистенцијалним питањима, а не само пи-
тањима уске балканске егзотике која сама по себи уме 
да буде привлачна и занимљива, али у себи ипак садр-
жи извесну замку. Мислим да би била грешка да се Ан-
дрић сужава искључиво на моменат његовог идиосин-
кратичког или препознатљивог перципирања, односно 
приказивања Балкана као једног великог метафизич-
ког моста култура, већ да би данас могли више да се ба-
вимо управо оним његовим транснационалним, транс-
културалним и универзалним значењима.

Миро Вуксановић: Најпре желим да поздравим све који 
нас слушају и који у овом разговору учествују. То чиним 
из Српске академије наука и уметности, из куће у ко-
јој је Андрић провео готово две трећине живота, јер је 
био њен члан 49 година, по његовој опоруци ту се чува 
око 120.000 страница његових рукописа, ту се изучава 

његово дело, управља његовом Задужбином и, конач-
но, ту је пре 60 година била централна југословенска 
прослава његове Нобелове награде. Захвалност припа-
да Министарству културе и Заводу за проучавање кул-
турног развитка који су отпочели обележавање овако 
значајног јубилеја. Још једном, драго ми је што имам 
угледне саговорнике, али уз поздрав и захвалност мо-
рам да кажем да ћу у овом разговору пре свега учество-
вати као писац, јер нисам вичан теоријском и политич-
ком послу. Могао бих рећи да би и намерно писац тре-
бало да избегава такве ствари.

Прво што желим да кажем у вези са вашим питањем је-
сте да је Иво Андрић једини писац српског језика који је 
присутан у светској књижевности седамдесетак годи-
на. Такође би требало скренути пажњу и на гледишта 
која говоре да је то последица Нобелове награде. Ме-
ђутим, Андрићева дела су морала бити на друге језике 
раније преведена, прочитана, оцењена, па потом награ-
ђена. Истина је, такође, да је доста добитника Нобелове 
награде за књижевност затворено у времену и можда 
се помињу само у њиховим националним књижевно-
стима. Са Андрићем није такав случај. Он припада оним 
добитницима који чувају углед те награде.

Овде, поред себе, имам једну књигу, пробаћу да вам је 
покажем. То је Библиографија Иве Андрића, која обухва-
та његове радове од 1911, од прве песме коју је објавио 
у Босанској вили, па до 2011, када је било стотину годи-
на од његовог првог објављеног рада и када је обеле-
жено 50 година његове Нобелове награде. Ова књига, 
највећа персонална библиографија у српској култури, 
има око 16.000 јединица, а где су књиге, радови који су 
изашли у часописима и листовима, и, разуме се, лите-
ратура о Андрићу. Сви ти записи су дати на укупно пе-
десет језика, дакле на српском и на још 49 језика. Овај 
податак сам припремио да бих оправдао прву речени-
цу коју сам рекао, и да то говори о лепом континуите-
ту, и објављивања и изучавања Андрићевог дела. Да 
све помогнем и чињеницом да се ради допуна ове Би-
блиографије, у последњих десет година, и да су ми да-
нас рекли да су стигли већ до 4.000 јединица. То значи 
да је Андрић жив писац који, као што сте казали, годи-
шње има између 40 и 60 наслова објављених на разли-
читим језицима. 

А колико је Андрић утицао да се књижевност јужносло-
венских народа чује у свету, сматрам да је то за посеб-
но посматрање и мислим да је Андрић самосталан при-
мер, да се не додирује са оним успесима наших писаца 
који су се углавном појављивали па нестајали, и тако се 
смењивали. А они што данас опстају у другим језици-
ма углавном су тамо заслугом њихових потомака или 
носилаца ауторских права, више него што наша држа-
ва води о томе рачуна.

Церемонија доделе Нобелове награде у Стокхолму (Шведска) 
1961. година: Музеј града Београда

Елизабета Шелева: Хтела бих да подсетим на Андрићеве речи које су данас 
можда још и више актуелне, него у то време кад су биле изговорене. Имао је 
само 21 годину, кад је својевремено у једном писму поручио: „Ја нисам ја, и 
нико није он сам“. Андрић није био један од оних нарцисоидно упућених и са-
мозадовољних интелектуалаца и писаца, какве често срећемо данас. 
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Дакле, Андрићев пример је јединствен и тако га и тре-
ба посматрати.

Зоран Милутиновић: Хтео бих да изразим захвалност 
што сте организовали овај разговор и ваше питање је, 
наравно, потпуно на месту и треба размишљати о томе 
колико је Андрић допринео да се наша књижевност 
више види у свету, али ми заправо немамо никакве ин-
струменте којима бисмо то могли прецизно да измери-
мо. Оно што сигурно знамо је да се он око тога много 
трудио. Ако читате његове интервјуе из доба кад је до-
био Нобелову награду, видећете како се он увек повла-
чи у други план и говори: „Али ја нисам једини, имате ту 
овога, па још и овога...“ Знамо да је доста препоручивао 
своје колеге страним издавачима и да је лично допри-
нео томе да се неке књиге појаве у преводу на велике 
језике. А шта ће даље бити с њима, то је ипак изван Ан-
дрићеве моћи. Свако је на том тржишту сам и сам се 
пробија. Али поуздано знамо и заправо то можемо и 
мерити, да је Андрић преживео други талас рецепције. 
Први талас рецепције траје за време ауторовог живота, 
а други почиње отприлике 30 година након његове смр-
ти, што је у овом случају почетак 21. века. Дакле, други 
талас Андрићеве рецепције траје већ петнаестак годи-
на. И сад је потпуно извесно, не само по броју издања 
његових књига у свету, него и по томе како се његова 
књижевност валоризује у научним часописима, код из-
давача, како се предаје на академским курсевима, да 
он остаје жив писац. 

Писци увек до извесне мере помажу својој средини да 
постане видљивија, али није баш извесно да помажу да 
та средина постане и разумљивија, јер као што је Елиза-
бета рекла, они су само једним делом своје личности и 
свог дела укорењени у своју средину. А онај други део, и 
то је заправо са становишта светске рецепције важни-
ји део, оно је што ми у недостатку другог израза зовемо 
универзалношћу. То је наиме она страна којом Андрић 
комуницира са својим читаоцима у, на пример, Тексасу. 

То ћу илустровати једним несрећним примером: Мак 
Диздар је велики бошњачки песник, за оне који су чи-
тали његову поезију нема никакве сумње да је Диздар 
модерниста који је успевао да прекодира записе са бо-
санских стећака. Ти записи су врло ембрионални, на-
ивни су на неки чудан начин, а говоре о егзистенцијал-
ним стварима, о животу и смрти, о љубави, о деци, о 
томе шта остаје иза нас кад одемо, то се свакога тиче 
и управо та наивност и једноставност их приближава 
модерној поезији. Диздар је то успео да прекодује и да, 
као Васко Попа, ствара поезију која је модерна и тради-
ционална на неки веома необичан начин. Када је њего-
ва збирка поезије коначно преведена на енглески је-
зик, негде деведесетих година, дуго није могла да нађе 

издавача. На крају се ипак појавила са предговором у 
којем се каже да је Мак Диздар велики бошњачки пе-
сник који конструише бошњачки национални иденти-
тет преко босанске средњовековне историје. Шта ми-
слите, колико је читалаца то привукло у Великој Бри-
танији? Колико људи оде у књижару, погледа корице и 
каже: „Ммм, конструише бошњачки национални иден-
титет преко средњовековне историје? Купујем овог тре-
нутка и трчим кући да читам“. Та књига није имала ни-
какву рецепцију, јер је упропашћена овом идејом. А да 
је Диздар представљен као велики модернистички пе-
сник који говори о егзистенцијалним питањима којa се 
свих нас тичу, нашао би много више читалаца. 

То до извесне мере важи и за Андрића. Он се пре свега 
својим универзалним аспектом појављује на хоризон-
ту рецепције у светској књижевности. Универзалност 
је важна, али ја се ту не слажем баш сасвим са Елиза-
бетом, па морам одмах да уведем једну варницу у наш 
дијалог, та универзалност сама по себи не постоји, тај 
универзални човек је антрополошка апстракција, по-
што човек увек постоји историјски, увек је негде сме-
штен, Андрићеви универзални ликови су заправо наши 
локални, босански, балкански ликови. Он такве лико-
ве представља не као локалне, него као универзалне. 
Дакле, те две ствари морају да дођу једна са другом, 

Елизабета Шелева
Књижевница и универзитетска професорка

Елизабета Шелева: Када нас питају јесте ли ви Балканци, могли бисмо да од-
говоримо: „Да, Балканци, између или поред осталог“. То не значи да се сти-
димо нашег балканског идентитета, него да сматрамо да је то само један (а 
не и једини) од наших идентификационих маркера. Тако би и дело Андрићево 
ваљало разматрати у најширем могућем контексту будући да је он сам тако 
живео и писао своја дела. 
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с тим да овај аспект универзалности увек иде први и 
пробија лед.

Ђорђе Матић: На овом скупу је постављено толико пи-
тања, комплексних, и толико отворених проблема да 
не знам да ли ћу успјети да их побројим уопће и да дам 
неки најосновнији одговор, а камоли шире. У смислу 
вашег првог питања, Андрићеве Нобелове награде, ја 
ћу оперирати данас поглавито с два термина, један је 
појам ироније, а други је појам дијалектике, јер мислим 
да без дијалектике не можемо разумјети Андрића. У 
том смислу већ сама рецепција његовог дјела и момен-
та када добија Нобелову награду је у једном процесу, у 
једном флуксусу, у једном току, у односу на данашњицу. 
Ту се одмах укључује тај проблем ироније. Наиме, када 
данас погледате како је, ако узмемо рецимо на РТС-у, у 
емисији „Трезор“, приказана Нобелова награда Андри-
ћа тада. Све то има једну монументалност, свира Пета 
Бетовенова у позадини у тренутку када Андрић прима 
награду, то све готово је мистични момент. Друга врста 
ироније у свему томе је Андрић који у свом говору каже: 
„Моја је домовина заиста мала земља међу световима“. 
А ми данас када погледамо, из овог контекста, како је 
та Југославија из 1961. године деловала у свету, чини-
ла се много већом него што јесте. 

У том смислу, колико је Нобелова награда Андрићу до-
принела књижевности бивше Југославије, односно др-
жава насталих њеним распадом, то су потпуно два сви-
јета, две рецепције. Један је моменат онај 1961. године, 
када добија награду, и ово што се догађа након 1991, 
у тим неким, нажалост, несретним симетријама. Зато 
што оно што се почело ослобађати након додјеле те на-
граде, писци који су изашли у свијет након тога, то није 

иста врста рецепције као она након 1991. Осим у оном 
несретном погледу, гдје се нажалост и Андрићева лите-
ратура једним дјелом чита у овом културалном кључу 
као мјесто где би се могло објаснити какве су то земље, 
и то пре свега читаоцу са Запада, јер ми кад говоримо 
о вањској рецепцији мислимо углавном на Запад. Да-
кле, као дјело које нема своје књижевне валере и умјет-
ничке валере, него ове културолошке, културне: „Дај ти 
мени објасни каква је то била земља“. 

Ту се Андрићева литература, нажалост, некако надаје 
томе. Ја сам се, с искуством тридесетогодишњег жи-
вота у емиграцији, сусретао са тиме и зато је Андрић, 
рецимо, ближи био западном читаоцу, управо из те ве-
ликим дијелом погрешне перцепције, као онога ко обја-
шњава какви су то крајеви. А код њега, наравно мосто-
ви, то су све архетипи, једноставност привидна човјека, 
урбаност, руралност. То се надавало томе. За разлику, 
рецимо, од једног Мирослава Крлеже. То су два наша 
највећа писца, али замислите да неко ту врсту Крлежи-
ног модернизма, експресионизма, узме да објасни себи 
каква је ситуација била у Југославији. 

Друго, два имена која су изашла након Андрића у сви-
јету, ниједан није његов ученик, ако се тако може рећи. 
Ниједан, ни директно, нити поетички, нити дијалектич-
ки не излази из њих. Један је Данило Киш, наравно, 
који је данас напољу много утицајнији писац од Андри-
ћа. Не говоримо сад о броју превода и свим тим адми-
нистративним и културним стварима које су, наравно, 
потребне. А други је рецимо, Васко Попа. Оно што веро-
ватно Киша и Андрића негдје везује, то би могао бити 
наш праотац, Његош. Јер све некако утиче у том сми-
слу, ка њему. И то је једна рецепција која је потпуно за-
борављена данас, o којoj би се исто тако моглo и треба-
лo поново проговорити у сваком случају. 

Александар Гајшек: Често се цитирају Кафкине речи 
према којима је култура малих народа увек политика. 
Да ли заиста светски центри моћи, дакле културне ме-
трополе, имају већ унапред формирана очекивања од 
култура такозваних малих народа, и да ли су спремни 
да афирмишу само она дела која се уклапају у већ фор-
мирану слику или одговарају већ одређеним циљеви-
ма? Како можемо видети Андрићево дело и Нобелову 
награду у том светлу? Како у време кад је награду до-
био тако и данас? И на која очекивања је можда одго-
ворило Андрићево дело и како то изгледа из данашње 
перспективе? 

Елизабета Шелева: Ово је изузетно занимљиво питање, 
значајно, а рекла бих и прилично деликатно, ако на њега 
желите да одговорите у складу са истином и етиком. 
Као прво морала бих поменути да су такозвани мали 

Додела Нобелове награде Иви Андрићу, 10. децембар 1961. 
године: Музеј града Београда

Миро Вуксановић: У Андрићевом налазу да „ћутање је снага а говорење сла-
бост“, види се мера коју је имао у свему, па се види и мера у употреби речи, и 
јасан однос – не мржња, не сукоб, али – да љубав, да оданост човеку и њего-
вој судбини. Писац ће успети, каже он, ако читаоца изненади нечим познатим, 
то значи оним што се зна, што се казује друкчије, а то је – уметнички начин. 
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народи, или културе малих народа, или малих књижев-
ности, нажалост, одувек биле принуђене да себе „прево-
де“ на језике моћних (што подразумева више од лингви-
стичког/језичког геста превођења – чин културног пре-
вода). То се у постколонијалној критици назива обавеза 
самопревођења или аутопревођења, на енглеском self-
translation. Дакле, увек ваља кренути од те почетне, не-
писане обавезе, да најпре треба себе превести, напра-
вити разумљивим, интелигибилним на језику моћника. 
То би био први аспекат, а други, уско везан са њиме, је-
сте да писци који долазе из оспораваних култура, исто 
тако, нехотично, добијају статус народних или колектив-
них трибуна. Дакле, оних који увек говоре у име неког 
већег колектива, ширег броја интереса, као што је и ма-
лопре колега Матић помињао да се од њих то на неки 
начин очекује – а, самим тим, ови писци, ретко могу 
себи дозволити тај луксуз да представљају себе саме. 
Дакле, питања своје интиме и сингуларности, оно њихо-
во најдубље лично, али и јединствено биће. 

Питање повезаности политике, књижевности, односно 
историје и књижевности код „малих“ литература и кул-
тура отвара спирални низ других потпитања, односно 
дилема. Почела сам у први мах да говорим о прећут-
ној опасности од аутоегзотизације. Мислим на то да се 
неки аутори који долазе после Андрића исто тако баве 
конјуктурном сликом Балкана за коју на основу неких 
интуитивних представа знају да ће добро проћи код за-
падних читалаца, те да на тај начин искључиво репети-
рају, односно понављају задати образац ове егзотике, 
дакле Балкана као својеврсне европске егзотике, као 
својеврсног резервата симпатичних и живописних кар-
невалских обичаја и лепих пејзажа, али и крволочног 
насиља и братоубилачких ратова. 

Мислим да се у филму то изузетно добро види, на при-
мер код Емира Кустурице или Милча Манчевског, који 
балкански егзотизам рефлектују у својим филмским 
делима и то онда буде изузетно добро примљено код 
западних гледалаца. То је балканска езготика, која се 
њима уклапа у устаљене рецепцијске оквире, које је 
претходно припремио и однеговао сам балканизам. 
Међутим, ја сам, припремајући се за наш разговор, на-
ишла на један врло занимљив историјски податак, да 
је Андрић добио Нобелову награду исте године када је 
била објављена књига Франца Фенона, Презрени на све-
ту. То је 1961. година када се формира свест о томе да, 
нажалост, нису све културе и књижевности третиране 
на један равноправан начин како би оне то заслужиле, 
него тако да се узму у обзир и ови „односи моћи“, одно-
сно асиметрија моћи, која подразумева да онај ко про-
глашава, признаје нечију вредност самим тим добија и 
извесну предност на терену јер користи свој хијерархиј-
ски повлашћен карактер, односно значај. Мислим да је 

Андрић изузетно добро схватио и проникнуо у помену-
ту трагику ових литература, ових простора, која је садр-
жана у томе да су оне увек сагледаване као нека врста 
културне метонимије, те да морају сведочити у име не-
ких виших, колективних инстанци.

Миро Вуксановић: Ја бих да кажем два запажања која 
видим у савременој српској књижевности и да одмах 
истакнем напор писаца који бирају чак и имена својих 
ликова да буду тако подешена да се лакше преводе и да 
брже улазе у друге језике и у другу културу. Затим, бирају 
теме које су актуелне и које су на некој, што би се рекло, 
„политичкој агенди“, иако баш и не разумем шта то у пот-
пуности значи, као што не разумем шта значи „политич-
ка коректност“ која се притом примењује. То је повеза-
но и са оданом, условно речено, службом странкама ко-
јима такви писци припадају и долазе директно у службу 
политике. Тако се код нас, у том приступу и у односу на 
супротне поступке, долази до честих сукоба, као што је 
видљиво. Не само због пандемије, него и пре тога, ми не-
мамо књижевни живот, наша књижевна критика није де-
латна, али када се појави, истиче вредност неког дела по 
томе да се у том делу говори о нечему „што се нас дубо-
ко тиче“. Тим начином се похваљује савременост теме, 
односно истиче се нека врста наше себичности.

Миро Вуксановић
Писац, академик и председник УО Андрићеве задужбине

Миро Вуксановић: Не само због пандемије, него и пре тога, ми немамо књи-
жевни живот, наша књижевна критика није делатна, али када се појави, исти-
че вредност неког дела по томе да се у том делу говори о нечему „што се нас 
дубоко тиче“. Тим начином се похваљује савременост теме, односно истиче 
се нека врста наше себичности. 
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Ово сам испричао да бих рекао да по мом осећању и по 
мом уверењу, и по ономе што знам, да је Андрић при-
мер сасвим друкчији. Сигуран сам да је то познато сви-
ма који су Андрића чули, да је о себи говорио, да је он 
„одсутни савременик“ у односу на своје дело и да ње-
гово дело треба да говори, а не он. Да нису потребна 
никаква његова додатна објашњења. Истицао је да су 
увек, у сваком времену, у средишту човек и његова суд-
бина, а способност писца јесте како ће својом маштом 
и својом даровитошћу премостити времена и да није 
важно да ли се говори о прошлом, или садашњем, или 
будућем времену, већ је суштина у надахнућу, у уметнич-
ком резултату који се постиже.

У његовом налазу да „ћутање је снага а говорење сла-
бост“, види се и Андрићева мера коју је имао у свему, 
па се види и мера у употреби речи, и јасан однос – не 
мржња, не сукоб, али – да љубав, да оданост човеку и 
његовој судбини. Писац ће успети, каже он, ако читао-
ца изненади нечим познатим, то значи оним што се зна, 
што се казује друкчије, а то је – уметнички начин. Ови 
примери говоре да је Андрић у служби уметности био 
доследан на главном послу, без потпуне службе било 
којој политици у свом богатом животу. Политике су се 
смењивале, али то не значи да је он био из тога потпу-
но искључен. Ја ћу нешто касније, код других питања, о 
томе нешто рећи. Али, мислим да је Андрић мајсторски 
умео да раздвоји оно што је дневни посао, оно што је 
политика, оно што је обавеза, од онога што је уметност, 
што је доиста тешко постићи. И не знам да ли би данас 
био Андрић могућ. Боље речено, једноставно није мо-
гућ зато што га нема.

Зоран Милутиновић: Владан Десница је, после Дру-
гог светског рата, суочен са захтевима такозване 

књижевности соцреализма, дао један јако духовит пре-
длог. Његов чланак о томе је крајње озбиљан, али за-
право је цела ствар урнебесно смешна. Он је рекао – 
добро, нека буде тако како ви тврдите да је књижев-
ност соцреализма такође књижевност, али хајде да то 
одвојимо у посебну категорију коју ћемо звати приме-
њена књижевност. Као што имате уметност, имате Ка-
равађа, имате Пикаса, али имате и примењену уметност, 
лепе лонце од глине, или тако некако. Јесте и то нека 
уметност, али хајде да то не смештамо тамо где не спа-
да. Мислим да би то требало вратити у употребу у срп-
ској књижевној критици. Било би јако добро када би се 
поново направила граница и рекло: они што тврде да 
пишу књижевност да би се њоме борили против фаши-
зма, то су дилетанти. Хајде да то ставимо у категорију 
примењена књижевност, па нека се боре против фаши-
зма колико год воле, ако мисле да је то делотворан на-
чин борбе против фашизма, а ми ћемо се и даље бави-
ти књижевношћу. 

А што се тиче овога од чега смо кренули, од Кафке, ја се 
уопште с тим не слажем. Да је књижевност малих наро-
да увек политичка, да кад писци из малих народа гово-
ре о себи, увек заправо говоре о својој политичкој не-
срећи, о својим историјским патњама – па то је толико 
колонијално погрешно да немам речи. Данило Киш се 
против тога много бунио у својим интервјуима, и у пра-
ву је био, а у савременој критици та се позиција зове 
позиција националне алегорије. О чему год да неко из 
Северне Македоније пише, он заправо пише о патња-
ма и страдањима Северномакедонаца. Па где то има? 

Ту су идеју наметнули критичари из такозване метропо-
ле, а метрополама зовемо заправо колонијална, моћна 
друштва. Није ни ту баш свако Хегел или Хајдегер, с тим 
ћемо се сложити, има и овде свега и свачега, па и оних 
који нису у стању да препознају у књижевности ништа 
друго него референцу на стаљинизам, или референцу 
на национализам или тако некако. Мислим да би било 
добро да ми у ту клопку не упадамо, и то важи и за пи-
сце и за критичаре. Треба писати књижевност тако да 
задовољи највише стандарде најбољег читаоца, а та-
ква ће се књижевност увек превести и ничија јој помоћ 
у том процесу неће бити потребна. 

Ђорђе Матић: Ево овако, проблем је страховит у овом 
питању. И ја ћу говорити овдје из оне, како бих рекао, 
филозофски најниже перспективе, из личног искуства, 
које је наравно инфериорно, у односу на неку вишу врст 
спознаје. Али та врста унапред постављених, формира-
них очекивања од књижевности, уопће умjетности ов-
дашњих народа, она је толико јака, толико велика, толи-
ко запањујућа, што говорим из непосредног искуства, 
али и након тога читања, па доброг дијела западне 

Додела Нобелове награде Иви Андрићу, 10. децембар 1961. 
године: Музеј града Београда

Ђорђе Матић: Питање је: Камо даље? Могао бих једном гномом одговорити: 
самима себи. Али то није једноставно како се чини. Толико је загађења, то-
лико је затрованости која је невидљива. И оно што нам је данас постало нор-
мално, када погледате боље, често се иза крију идеолошки конструкти који 
су увезeни са стране. За човјека нема друге него борба за сваког човјека, за-
иста – властитим снагама. 
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перцепције, од онога што се пише по академијама. Јер 
немојмо заборавити, о Андрићу се најчешће, ако се већ 
пише вани, пише у академијама, у академским часопи-
сима, не баш често по недјељницима, тједницима, днев-
ним листовима, осим у неким преводима...

Или кад нам се догоди ово као што нам се догодило са 
том биографијом, несретном, која је дошла из Њемачке 
(Михаел Мартенс: У пожару светова – Иво Андрић, један 
европски живот, прим. уредника). Дакле, та врста фор-
мираних очекивања иде до несхватљивих граница, и ми 
можемо говорити једним смиреним, академским тоном, 
или не морамо, али заправо је за свакога, поготово за 
интелектуалце који имају то искуство живота у центри-
ма, то је очај. То је доводило до личног, једног вишег ме-
тафизичког очаја, често. И на прсте једне руке би се, мо-
жда, ту сам ја заиста радикалан, могла набројати дјела 
која су заиста се потрудила, и мислиоце, критичаре, који 
су се потрудили да заиста разумију Андрићево дјело као 
кључно, као највеће, али уопће и дjела других наших нај-
већих аутора и културу као такву.

Не бих се сложио сасвим са колегиницом Шелевом, што 
се тиче примјера која је она дала што се тиче филмова, 
јер шта тај колонијални поглед очекује од умјетничког 
дјела из такозваних рубних култура? Мада не мислим 
да смо ми то. Очекује двије ствари, очекује и прави ег-
зотизацију, што је један активни процес, и очекује ауто-
егзотизацију, али очекује и једноставан стил, једноста-
ван начин презентације, аутопрезентацију поетике. Ту 
мислим да ова два примjера која је колегиница Шеле-
ва изнела не одговарају овој врсти перцепције. И зато 
ту увијек долази до једног момента, траума је претешка 
реч, али западна публика која каже: да, то су добри фил-
мови, али да ли је то могло мало једноставније све за-
једно? Зато рецимо, Чинуа Ачебе, афрички писац, то је 
нулта тачка како колонијална књижевност у том смислу 
изгледа, једноставнa, архетипскa, руралнa најчешће... Ту 
има неке разлике, чини ми се. Имам осјећај да ова два 
режисера, све што је некако одјекнуло вани том својом 
несумњивом квалитетом, имају и ту врсту трансгресије 
у односу на очекивано, у односу на егзотизацију и ауто-
егзотизацију, ако је има.

А што каже колега Милутиновић, нису сви Хајдегер и 
Хегел, на то бих се вратио касније када будемо разго-
варали у вези народне традиције и Андрића, гдје се и 
ту догодила једна врста прецењивања, ја сам нашао је-
дан примјер па ћемо се мислим вратити. Хтио сам до-
дати једну ствар, оно што нико не спомиње, то је про-
блем превођења Андрића. Овде се узима као датост да 
je у случају Андрића питање, воље, жеље, рецепције, да 
ли ће се преводити. Андрић је врло тешко преводљив. 
Његов језик се чини јасан, једноставан, па у том смислу 
би се требало лако преводити. Круно Прањић, покојни 

загребачки професор, врхунски филолог и врхунски чи-
тач, нажалост слабо познат у српској култури, написао 
је изузетне радове о немогућности превођења Андри-
ћа. Јер те једноставне реченице које изгледају као да су 
врло једноставне и за превод, заправо у својим нијанса-
ма, у ономе самоме што чини Андрићев стил, на микро-
стилистичкој разини су оне заправо непреводиве. То је 
још један проблем на који морамо рачунати. 

Миро Вуксановић: Рекао бих једну реченицу, не да во-
дим полемику, то ми није намера данас, већ да скренем 
пажњу да Андрић није добар повод да се разговара о 
филму и уметностима те врсте, јер он није дозвољавао 
да се његови текстови драматизују, ни за позориште, 
ни за филм. И мислим да треба на томе инсистирати, 
на тој његовој вољи, колико се год то може и данас. Он 
је пре свега веровао у уметничку реч и у књижевност 
као уметност речи.

А да је превођење тешко, то је познато и о томе не тре-
ба расправљати. Сваки велики писац тражи велики на-
пор и најбољих и мање добрих преводилаца.

Александар Гајшек: Андрићево дело не можемо, нити у 
целини нити у одређеним периодима, свести на идеоло-
шке или политичке категорије, већ му можемо придати 

Ђорђе Матић
Песник и есејиста

Ђорђе Матић: Има Мирко Ковач једну причу, ја сам је употријебио у свом есе-
ју, о човјеку који чита књижевна дјела и налази им мане и дописује их, одно-
сно прекрижује ствари које не ваљају, али најчешће дописује та чувена дјела. 
До Проклете авлије. То је једино дјело гдје тај човјек нема што дописати, јер 
је оно апсолутно савршено. 
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трансидеолошки карактер утемељен на трагању за ду-
бљим основама културног саморазумевања. Какав то 
значај има за нас данас? Да ли Андрићево дело и данас 
може да нам каже нешто о нашим изборима и понуди 
решења која би превазишла идеолошке поделе или нас 
избавило из зачараног круга идеологија, па чак и кон-
струкције о постидеолошком стању? Прво ћемо замо-
лити да одговори наш специјални гост, господин Дар-
ко Танасковић.

Дарко Танасковић: Захвалан сам Заводу за проучава-
ње културног развитка који наставља своју успешну 
традицију организовања Београдског контрапункта, 
изабравши овог пута једну, рекао бих, у сваком погледу 
примерену и релевантну тему, која одговара његовом 
значају као културноистраживачкој установи, а и тре-
нутку у ком живимо, а то је, управо, разговор о Иви Ан-
дрићу. И ја сам веома срећан што ми се пружа прили-
ка да о овоме говорим и вама хвала господине Гајшек 
на овом врло подстицајном питању, на које ћу у окви-
ру својих знања и могућности покушати да одговорим.

Ових дана је Мухарем Баздуљ објавио један занимљив 
биографски кроки, наравно рађен на основу постојећих 
истраживања о Андрићевом животу и делу, под насло-
вом Иво Андрић – живот у 12 месеци. Баздуљ ту сасвим 
оправдано констатује да је Андрић увек био политичан, 
па објашњава и оно што је за многе још увек известан 
камен спотицања у тумачењу моралног лика нашег но-
беловца, а то је начин на који се он врло брзо сажи-
вео са комунистичком влашћу после Другог светског 
рата. И ево шта Баздуљ ту каже: „Његов релативно брз 
проналазак modus vivendi са комунистима није тешко 

објаснити. Најпре, Андрић је требао њима као симбол 
југословенског континуитета и као неко ко се, за време 
окупације, ни на који начин није компромитовао. А ко-
мунисти су требали њему као, пазите, једина политичка 
снага, која је у том тренутку била у стању сачувати Југо-
славију – његов једини политички идеал. 

То Андрићево приступање новоме времену са једног 
чврстог политичког становишта – становишта поли-
тичког идеала, али не у идеолошком смислу предавања 
било каквој спасоносној идеологији, било је исто оно 
што га је спречило да се током Другог светског рата 
компромитује, што је учинило да се врати у Србију онда 
када је могао да оде у Швајцарску. Значи један апсо-
лутно надидеолошки, али чврст политички став. И ка-
ква је то политика? То је, наравно, политика схваћена у 
оном платоновском смислу, као рад за опште добро и 
на општу ползу, а не као борба за освајање, учвршћива-
ње и очување власти зарад неких ужих, себичних инте-
реса, што је та партикуларна идеологија, или пак спаси-
тељског остваривања идеолошких програма и визија 
које не принадлеже човеку у земном времену, као њего-
вом насушном делу у постојању“. Враћам се на овај на-
вод. Дакле, ни партикуларна идеологија, ма која била, 
ни општа тотална идеологија спаситељског и свеобја-
шњавајућег типа – то ни једно, ни друго Андрићу ника-
да није било блиско, иако је он као младобосанац, сим-
патизер младобосанске идеје, као заговорник ослоба-
ђања и уједињења југословенских народа од 1914. го-
дине, трајно остао убеђен да политика, али политика 
као рад за опште добро, једина може донети достоја-
ствену срећу међу народима и државама. 

Наравно, нећемо улазити сада у анализу историјске суд-
бине Југославије, али је сасвим сигурно да је Андрић, 
као такав – а често је говорио „Ипак смо се ми опреде-
лили 1914“, и враћао се на 1914. годину, како је бивао 
старији чешће ју је и помињао – чинила да он има једну 
врло чврсту и конзистентну политичку линију сагледа-
вања света око себе, бар у овим нашим југословенским 
и балканским димензијама. То је истовремено њега чи-
нило неспособним за било какав ускогруди национали-
зам или за било какав центризам – европоцентризам 
или нешто слично, за шта су га оптуживали они који су 
најчешће тим оптужбама прилазили са идеолошких по-
зиција. Иначе, кад је реч о извесном билансу, да кажем 
„андрићолошких“ студија, са ове тачке гледишта, свака-
ко бих препоручио да се погледа изврсна студија Бори-
са Булатовића Оклеветана књижевност у којој се гово-
ри управо о идеолошким аспектима у критичком сагле-
давању српске књижевности и културе крајем 20. и по-
четком 21. века, где је вероватно носећи и најзначајнији 
део посвећен рецепцији и идеолошкој критици дела Иве 
Андрића, превасходно у југословенско-муслиманској, 

Пријем Андрић код Тита, 10. октобра 1962.

Зоран Милутиновић: Треба размишљати о томе колико је Андрић допринео 
да се наша књижевност више види у свету, али ми немамо никакве инстру-
менте којима бисмо то могли прецизно да измеримо. Оно што сигурно знамо 
је да се он око тога много трудио. Ако читате његове интервјуе из доба кад је 
добио Нобелову награду, видећете како се он увек повлачи у други план и го-
вори: „Али ја нисам једини, имате ту овога, па још и овога...“ Знамо да је доста 
препоручивао своје колеге страним издавачима и да је лично допринео томе 
да се неке књиге појаве у преводу на велике језике. 
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односно бошњачкој средини, али и нешто шире од тога. 
Дакле, политика, а не идеологија као „сужена свест“, да 
се послужим, њеном већ класичном скраћеном дефи-
ницијом класика марксизма, а знамо да и Марксово 
учење није било идеологија у његовој интерпретацији, 
а знамо шта је касније постало. Дакле у том социопси-
холошком смислу, наравно не у психијатријском смислу 
сужене свести, Андрић је био апсолутно изнад и далеко 
од оваквих пројекција стварности. Андрићев раскошни 
свет мисли и речи углавном се подвргава идеолошкој 
критици, на коју је он суштински имун.

Александар Гајшек: Хвала Вам најлепше, господине Та-
насковићу. Изволите, госпођо Шелева.

Елизабета Шелева: Желела бих да подсетим на конста-
тацију да су у зачараном кругу идеологије укрштене ин-
тересне сфере политике, политике знања, економије и 
економских интереса, али и питања идентитета, која су 
данас постала фокус савремене теорије и промишља-
ња култура, али и као базични организациони модел 
у самој политици, где се све опет врти око политике 
идентитета. 

Мислим да је ту Андрић, без обзира на то што је врло 
дубоко и вишеслојно, односно комплексно, описивао 
специфичности Балкана и наших културних укршта-
ња, такође веома значајан у погледу проблематизова-
ња идентитета, који за њега никад није саморазумљи-
ва ствар, и то почевши од оне полазне инстанце – ин-
станце „ја“. Дакле „ја“ као онтолошког стуба, или теме-
ља нашег полазишта и света – докле год смо „ја“ дотле 
и све постоји око нас и за нас, а самим тим и литера-
тура и култура. И само бих хтела да подсетим на њего-
ве речи које су данас можда још и више актуелне, него 
у то време кад су биле изговорене. Имао је само 21 го-
дину, кад је својевремено у једном писму поручио: „Ја 
нисам ја, и нико није он сам“. Дакле, ради се о томе да 
је њему и само „ја“, био један мучан, тежак подухват. 
Андрић није био један од оних, нарцисоидно упућених 
и самоздовољних интелектуалаца и писаца, какве че-
сто срећемо данас. И сами сте управо рекли да је да-
вао предност другим ауторима, чак и у интервјуима који 
су били у његову част, зато што је за њега „ја“ значило 
и представљало својеврсни мегдан изазова. Оно није 
било нека самозадата, саморазумљива и самоиспуње-
на чињеница, односно полазна реалност, него је било 
први исконски мегдан, са којима се целог живота људи 
морају носити. Мислим да је то његово стајалиште изу-
зетно савремено, ако хоћете и трансидеолошко, јер се 
он опет овде бави анксиозношћу порекла, упитном при-
падношћу... с обзиром да отворено каже, да себе стал-
но запиткује како то да мора осећати приврженост не-
чему самим фактом што је негде рођен – дакле, игром 

случаја, игром контигентности. И мислим да је у том не-
ком трансидеолошком смислу Андрић заиста универ-
залан, али и применљив у данашњој ситуацији иденти-
тета који се узајамно преплићу, редефинишу, реартику-
лишу. Малопре је академик Вуксановић дао примедбу 
да у овом контексту аналогије са филмом можда нису 
биле примерене. Ја сам при томе, у циљу разјашњења, 
понудила паралелу, како бих упозорила на постојање 
извесних имаголошких конвенција – које, нажалост, ус-
краћују могућност комплекснијег читања нечијег књи-
жевног дела, односно филмског или каквог год другог 
дела, те да и о њима требамо водити рачуна, с обзиром 
на то да смо сви овде сагласни како је „срж уметности 
у нечему дубљем, у нечему другачијем“.

Миро Вуксановић: У нашим разговорима користим по-
неки податак и користим оно што ми је свеже, па ћу 
зато рећи да коначно, после четрдесет година одлага-
ња и припрема, добијамо критичко издање дела Иве 
Андрића. У последњих пет година изашло је 16 томо-
ва и тај посао ће бити завршен до 2024. године. У при-
лици сам да пратим тај посао, тако и Андрићев „ства-
ралачки поступак“, најпростије речено, од малог запи-
са у некој бесаној ноћи и реченице коју ће искористити 
за приповетку или у сцени у неком од романа, одатле 

Зоран Милутиновић
Професор јужнословенских књижевности на Универзитетском колеџу Лондон

Зоран Милутиновић: Нема ничега што уметник мора, осим да ствара умет-
ност. Чињеница да је Андрић био заинтересован и за историју, и за полити-
ку, и за тло са којег је потекао, и за питање слободе поред осталог, не значи 
да би и други аутори морали да следе тај пут. Лепо је што је он такав пример 
дао, али то свакако није образац који обавезује све остале. 
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па до свих издања његових књига које је пажљиво пре-
гледао и са срџбом исправљао уколико је наилазио на 
грешке. Ту се, кроз истраживања, појављују и подаци 
који ми се чине, бар по мом разумевању, веома оскуд-
ним, да би се могли подвести под одговор какав је био 
Андрићев однос према идеологијама. Рецимо, јавља се 
податак да он у једном тренутку, пре Другог светског 
рата, није прихватио да буде заступљен у антологији хр-
ватске прозе; затим да је одмах после Другог светског 
рата једну збирку приповедака, која је објављена у За-
гребу и где су кроатизовани његови изрази, са великом 
љутњом и бесом поништио као издање и био спреман 
да иде на судове и на расправе. Као што је одговорио 
на писмо Српске књижевне задруге у времену окупаци-
је, да он као српски писац хоће да сарађује и сарађивао 
је са тим издавачем, али не у време окупације; или као 
што није са низом београдских интелектуалаца потпи-
сао оданост окупаторском режиму. Он се, дакле, опре-
делио да пише на српском језику, да припада југосло-
венској култури, уз јединствени пример, то би ипак тре-
бало истражити, да ли је неко од нобеловаца поклонио 
цело богатство које је с наградом добио као што је он 
учинио и дао за набавку књига у библиотекама Босне 
и Херцеговине, односно свом завичају. И ту је то трој-
ство (писање на српском језику, југословенска култура, 
завичај) које је код Андрића увек присутно.

Све то, у ствари, хоће да ме доведе до тога да помог-
нем малко оно што је професор Милутиновић рекао о 
писцима који се својим књигама боре против фашизма. 
Андрић је у рату, као што је познато, у Призренској ули-
ци, у Београду, написао своја главна дела, и када је по-
чела изградња и обнова и прослава победе, он је одмах, 
1945, у једној години, објавио романе На Дрини ћуприја, 
Травничка хроника и Госпођица. Како можете другачије 
замислити већи допринос општој победи над нечим што 
је било забавило у јаду читав свет! Дакле, даровит писац 
који уме тако деликатно да избегне неке изузетно осе-
тљиве идеолошке нападе, морао је да постигне убедљив 
уметнички резултат. На страну то како се он злоупотре-
бљава, а највулгарнија јесте она врста злоупотребе Ан-
дрића када се реченице његових ликова ставе у његова 
уста и када кажу да је део књижевног дијалога његово 
мишљење. Мислим да је то најприземнији начин вређа-
ња Андрића и највише се у том смислу манипулисало, 
као што знате, крајем прошлог века, па и даље, са њего-
вом приповетком „Писмо из 1920. године“.

Ђорђе Матић: Ја бих се надовезао на колегицу Шеле-
ву и покушаћу у пет минута нешто немогуће – повеза-
ти личност Андрићеву о којој је колегица тако сјајно го-
ворила, ту једну крхку снагу или снажну крхкост, тај ин-
дивидуум јединствени и дискретни, да повежем то са 

Нобелова награда – медаља: Музеј града Београда Нобелова награда – медаља: Музеј града Београда

Дарко Танасковић: Андрићево приступање новоме времену са једног чвр-
стог политичког становишта било је исто оно што га је спречило да се током 
Другог светског рата компромитује, што је учинило да се врати у Србију онда 
када је могао да оде у Швајцарску. То је политика схваћена у платоновском 
смислу, као рад за опште добро и на општу ползу, а не као борба за освајање, 
учвршћивање и очување власти зарад неких ужих, себичних интересa. 
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питањима идеологије које сте ви поставили, и са пита-
њем књижевног дјела, односно књижевног стварања. 

Андрић је као комплексна личност, наравно, имао свој 
приватни дио и овај и те како јасан идеолошки дио. Као 
члан Младе Босне, након Првог светског рата, као слу-
жбеник своје земље, као човjек који је апсолутно, чак му 
и непријатељи то признају, као што је очито овај покушај 
убојства карактера у последњој биографији која је напи-
сана, човjек који је вјеровао у Југославију, који је имао 
ту континуирану идеју неке врсте јединства Јужних Сло-
вена. Дакле, то је тај јасни и видљиви идеолошки дио. 
То увек са собом доноси питање суверенитета, а пита-
ње суверенитета је нешто што је Андрића пратило чи-
тав живот, а прати, ево, и нас до данас, јер ми смо кул-
тура, и ми смо нација која са суверенитетом кубури јако 
дуго. Имамо мале периоде, краће, у којима смо оства-
рили неку врсту пуноправног суверенитета. Међутим, 
проблем је негдје другдје и ту нам је Андрић као једна 
двострука личност, како бих рекао, као човјек који дви-
је ствари спаја, то нам је врло битно. Значи, да – идео-
логија, да – Млада Босна, да – југословенство. Међу-
тим, у контексту овог разговора о колонијализму – ко-
лонијалном субјекту, а Андрић је рођен као колонијални 
субјект, у култури која је била прво колонија друге вр-
сте, Отоманског царства, а после анексије Аустроугар-
ске – колонијалном субјекту није дозвољено ни да има 
ту врсту личности. Борба за индивидуализам је такођер 
политичко питање. Могућност да Андрић уопће напише 
„ја се осећам лоше“, „ја се осећам добро“, „ја се осећам 
онако“; његова стања, његове меланхолије, и тo је поли-
тичко питање, идеолошко питање у контексту хисториј-
ском где је он рођен. Зато ја мислим да је изузетно ва-
жна веза са Витменом. Зашто тај Витмен? Зато што ту 
први пут Андрић полази из те једне дискретне личности 
и у контексту литературе, литературе идеја коју је њего-
ва генерација читала и наравно литература као естетич-
ки чин. Први пут он налази име које слободно пјева о 
себи, на један начин какав мора да је у Босни, у Сараје-
ву, у том тренутку био шокантан за ту генерацију. И зато 
ја мислим ту је једна веза са Витменом и са том врстом 
слободе која je наравно могла доћи само из новога сви-
јета у том смислу – да пјевати себе постане политички 
чин, а ту је директно ово питање, као што сам рекао, ко-
лонијализма. Само субјект, грађанин у друштву које има 
суверенитет, може остварити ту врсту индивидуалног, 
како бих рекао, и то су основе за остварење ове врсте 
израза који је потпуно личан, који не репрезентира дру-
гога, него само себе. Значи и лично је политичко у том 
смислу, и Андрић се чита исто као метафора тога.

Зоран Милутиновић: Ја сам врло опрезан према појму 
идеологије. То је компликована ствар и ту је, пре него 
што нам је потпуно јасно шта тачно имамо у виду кад 

то кажемо, боље не отварати никакву дебату, јер ћемо 
се погрешно разумети. Али ми је врло блиско ово што 
је Ђорђе управо изговорио и док сам га слушао пало 
ми је на памет како би можда било занимљиво напра-
вити неку тематску конференцију управо о томе – Ан-
дрић и колонијализам, Андрић, не као постколонијални 
писац, јер то би био чист анахронизам, него управо то – 
Андрић и питање слободе.

Александар Гајшек: Да, свакако, то се подразумева да 
би требало да буде једно од централних места управо 
овог нашег разговора, Дакле, које културне, историјске 
и идејне основе за превазилажење сукоба и сопствено 
културно и цивилизацијско (само)разумевање на Бал-
кану нуди Андрићево дело? Да ли он идентитет народа 
бивше Југославије позиционира само на размеђи ве-
ликих сила и цивилизацијских целина, или он има свој 
унутрашњи извор, и у чему би, према Андрићу, био тај 
извор нашег саморазумевања и самим тим гласа и при-
че које можемо да понудимо свету? Колико тај извор 
можемо тражити у народној традицији и њеном књи-
жевном одјеку и наслеђу? 

Елизабета Шелева: Овде је реч о сложеном и више-
слојном проблему. Покушаћу да се лично определим 

Дарко Танасковић
Орјенталиста и некадашњи амбасадор Србије при Унеску

Дарко Танасковић: Ни партикуларна идеологија, ма која била, ни општа то-
тална идеологија спаситељског и свеобјашњавајућег типа – ни једно, ни дру-
го Андрићу није било блиско, иако је он као симпатизер младобосанске иде-
је, као заговорник ослобађања и уједињења југословенских народа од 1914, 
трајно остао убеђен да политика, али политика као рад за опште добро, једи-
на може донети достојанствену срећу међу народима и државама. 
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и проблематски изјасним у вези поменутих аспеката. 
Надовезала бих се на колегу Матића који је малопре 
говорио о томе да је исказивање, или право исказива-
ња личног, или интимног, индивидуалног, такође пита-
ње политичког карактера односно неписаних политич-
ких слобода. С обзиром на то да сам на том питању 
магистрирала (на Филолошком факултету, у Београду), 
морала бих да се укратко вратим на турбулентан пери-
од сукоба на књижевној левици у Југославији, који је 
био изражен средином 50-их и 60-их година двадесе-
тог века, дакле, у том десетогодишњем периоду, где су 
свугде у нашим ексјугословенским литературама била 
изражена ова питања, односно дилеме у вези такозва-
не интимне лирике. Ја се извињавам, сад ћу мало о ли-
рици, али то се односи и на целокупну књижевност, не 
само на поменути жанр. 

Писци који би се упустили у писање интимне лирике, 
која собом подразумева присуство осећања усамље-
ности, несхваћености, несретне љубави, изолованости, 
апсурда и свега што спада у подручје датог тематског 
и исповедног регистра су се тада налазили под лупом. 
Догматски критичари тадашње левице, односно соцре-
алистичке критике, овим су ауторима замерали своје-
врсни облик издаје, јер нису довољно сретни у свом со-
цијалистичком окружењу и друштвеном амбијенту који 
је од њих очекивао да буду пуно више оптимистични, 
ведри и томе слично. Имам утисак да је та дебата око 
интимизма као некаквог проблематичног стања или 
упитног става, током задњих година, напустила поље 
конфликта између соцреализма и модернизма, како 
би се пребацила на поље интеркултурних односа. При-
том се поново, од писаца са ових простора очекује да 
заобиђу интимизам, који можда више приличи и боље 
функционише код оних аутора, који долазе из великих, 

литература и култура метрополе, док се од наших писа-
ца пре свега очекује урањање у вртлоге колективне на-
ционалне или регионалне алегорије. 

Желела бих колеги Милутиновићу да укратко одгово-
рим у вези са нечим што је малопре, с пуним правом ис-
такао, да све што неко са ових простора напише, по пра-
вилу буде протумачено као (метонимијски) пример који 
задобија значај националне алегорије. Нажалост, ово 
уопште није наш избор, већ се ту ради о извана намет-
нутом рецепцијском хоризонту и очекивањима. Приме-
рице, кад год ме позову да држим предавања као госту-
јући професор, од мене пре свега траже те национално 
индикативне теме, приступе, ауторе, што мене доводи у 
мало незавидан положај. Па нећу ја доживотно прича-
ти само о трауми рата и избеглица, разумете? Уопште то 
не омаловажавам, напротив. Али, исто тако сматрам да 
није у реду да се књижевност инструментализује (и ре-
дукује) у овом хоризонту какав се извана очекује. 

Да се вратим на оно што сте ме малопре питали – где је 
и шта је Андрићево дело у односу на овај раскорак, или 
размеђе између великих сила. Не знам шта бих друго 
рекла, осим то да је Андрић иницирао једно књижевно 
врло занимљиво виђење човека на граници, односно 
културе на граници. Кад кажем „граница“ не мислим то-
лико на географске границе, него баш управо на ове 
културне, и то макрокултурне границе. Дакле, Андрић 
је показао ту сеизмички активну границу Истока и За-
пада, Балкана и Европе, Балкана и Отоманске импери-
је, како се она рефлектује код људи који ту живе. Ја бих 
ту радо поменула као изузетно занимљив пример из 
Травничке хронике, лик Мариа Колоње, за кога је рече-
но да је поред два завичаја, остао без иједног. Опет је ту 
у игри неуралгично питање припадности, о коме ми не 
одлучујемо увек самостално, односно по личном избо-
ру, него нам је често оно и извана наметнуто, изнуђено. 
Дакле, безавичајност као метафора, као условна, усло-
вљена или вишеструка припадност, нешто је што Ан-
дрића из 20. века лансира у 21. век, односно, у век у ко-
јем се поново око тих питања опредељујемо, некада са 
више, некада са мање успеха. Оно што је Андрић својим 
делом успео јесте да се та „провинција“, односно „па-
ланка“ (о којој је изузетно дубоко и лепо писао и Радо-
мир Константиновић у свом истоименом филозофском 
делу), сада доживљава у филозофском кључу, попут па-
раболе. Да се – мада колега Милутиновић не воли ову 
реч – самим тим антрополошки универзализује, и по-
стане значајна, не само попут неког етнографског доку-
мента и егзотичне приче, него као врста огледне приче, 
написане са високом књижевном вредношћу.

Миро Вуксановић: У неким књигама које излазе по-
следњих година, а овом приликом мислим на књиге 

Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

Елизабета Шелева: У вези видљивости такозваних малих литература, од-
носно недовољно познатих или периферних, Иво Андрић је изузетно допри-
нео видљивости овдашњег дела Европе. Показао је свету да се људи са ових 
простора налазе у нимало једноставној позицији, тиме што су већ у старту 
бачени у турбулентни простор где се укрштају културе, религије, политички 
интереси. Самим тим су интелектуалци, писци, стављени у један нимало ла-
годан положај и нимало лаку улогу рационализације сопствене егзистенци-
јалне задатости. 
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које покушавају да дају Андрићеву духовну биографију, 
изоставља се, може бити намерно, може бити случај-
но, један податак када је реч о његовом односу према 
традицији. Лако се запажа да је Андрић у једном свом 
оку имао Вука а у другом оку Његоша за кога је рекао 
да „његова светлост обасјава и наше данашње путеве“ 
и о коме је написао расправу која је објављена 1935. го-
дине, једини пут за његовог живота, а која се убрзано 
објављује у последње време и која почиње реченицом, 
осамљеном реченицом: „Ова је драма почела на Косо-
ву“. Нећу да коментаришем одјеке те његове реченице.

Када је требало, овде, у Српској академији наука и умет-
ности да каже своју академску беседу, дакле, у оном 
тренутку када човек у својој каријери дође на врх и тре-
ба да одабере нешто што је посебно значајно за њега 
и његов укупни рад, он је онда дао наслов својој бесе-
ди „О Вуку као писцу“ и истакао реалистички поступак 
Вука у његовим приповеткама, посебно у Српском рјеч-
нику. Уз то ћу додати мање познати податак да је Ан-
дрић после Другог светског рата чак покушао да драма-
тизује то што се дешавало око изласка Српског рјечни-
ка и да је притом уносио одабране делове из те знаме-
ните књиге. Неколико пута он у својим текстовима по-
навља Вукову девизу: „Не да се, али ће се дати“, што је 
потпуно у сагласности са оним што је Андрић говорио 
и потврђује на који начин је мислио и писао.

На крају Знакова поред пута, као додатак, објављено је 
нешто што се врло ретко помиње, а има наслов „Вечити 
календар матерњег језика“. Ту Андрић каже како има 
намеру да се бави стотинама и стотинама речи, да их 
понаособ опише и истумачи, да наслути и објасни њи-
хову моћ. Нажалост, то је дело које није завршио, а с об-
зиром да је 1973. године, дакле две године пред смрт, 
највише таквих записа оставио, могли бисмо претпо-
ставити да је то требало да буде његова тестаментар-
на књига. Зато сам покушао, да нескромно кажем, да 
као захвалност за подстицаје покупим његове записе 
о речима из Знакова поред пута и оне што их је оставио 
у својим свескама, и да тако саставим и објавим књигу 
која личи на оно што је Андрић замислио.

Е сад ћу да издвојим само једну реч о којој је он у свом 
„Вечитом календару“ говорио. То је реч „бео“, „бела“, 
„бело“, па ћу три степена да нагласим. Прво, да је Ан-
дрић ту пописао изразе који су у нашем језику под раз-
ним значењима стално присутни, а то су: „бели свет“, 
„бели дан“, „бела застава“, „бели цар“, „беле пчеле“, 
„бела врана“, „бела магија“, „на белом коњу“, „бела удо-
вица“, потом презимена Белић, Бељански, Белобрк..., 
имена градова Београд, Бела Црква и тако даље. 
Онда је унео једну антологијску минијатуру, приповет-
ку о Циганки са београдске Чубуре, која, сва мрачна 
осим белих зуба, у мраку кафане прича о свом првом 

љубавнику кога је несрећно изгубила и каже: „А воле-
ла сам га, господине! Јаооо, волела сам га као белог 
бога!“. Завршава Андрић своје тумачење речи „бео“, 
„бела“, „бело“ тако што узима седам стихова из песме 
„Косовка девојка“: 

„Уранила Косовка девојка,
уранила рано у недељу,
у недељу прије јарка сунца
засукала бијеле рукаве,
засукала до бијели лаката
на плећима носи леба бела
у рукама два златна кондира“.

Тако, дословно, па је рекао: да сва та белина, сва та 
свежина, сав тај сјај долази, каже, из „свечаног дево-
јачког похода на узвишену хуманитарну мисију спаса-
вања рањеника“.

И ако сте већ поставили питање о односу према тради-
цији балканских и јужнословенских народа, мислим да 
у овој хуманитарној мисији коју је Андрић нашао па то 
сажео на примеру „Косовке девојке“ јесте, чини ми се, 
наша данашња суштина: када бисмо видали рањенике 
и ране које имамо у заједничкој прошлости, када бисмо 
такав однос имали према традицији, можда бисмо се и 
боље споразумевали.

Александар Гајшек
Новинар

Елизабета Шелева: Питање повезаности политике, књижевности, односно 
историје и књижевности код „малих“ литература и култура отвара спирални 
низ других потпитања. Неки аутори који долазе после Андрића исто се тако 
баве конјуктурном сликом Балкана за коју на основу неких интуитивних пред-
става знају да ће добро проћи код западних читалаца, те да на тај начин пона-
вљају задати образац Балкана као својеврсне европске егзотике, као резер-
вата симпатичних и живописних карневалских обичаја и лепих пејзажа, али 
и крволочног насиља и братоубилачких ратова. 
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Александар Гајшек: Ако ми дозволите, само један мали 
додатак, претпостављам да ће бити инспиративан. Уо-
сталом, о томе је нешто мало говорио господин Матић, 
дакле да је своја уверења Андрић заснивао на насле-
ђу наше народне поезије, а пре свега на Вуку и Његошу, 
који су понудили културне основе борбе за слободу и 
независност на темељима народног духа и стварала-
штва, као и на слободарском наслеђу светске културе, 
пишући на пример о Витмену, као што смо чули, али и 
о Боливару. 

Ђорђе Матић: Проблем са питањима Београдског кон-
трапункта, што је њихова врлина у исто време, јестe што 
су толико потицајна и изискују толико широке одговоре, 
да би се од сваког могла направити мала конференција. 
Мени је у овом смислу, било ово питање најпотицајни-
је негдје и драго ми је да је колега Вуксановић побројао 
један дио тог односа и писања Андрићевог о традицији. 
Mорам нaпpавити једну малу опаску – ван оног готово 

примитивног радовања које се понекад, код наше на-
ционалне интелигенције примијети о Андрићевом свје-
сном мјењању и преласку у другу нацију. То није мали 
корак. Немојмо заборавити да је Андрић ипак апостат и 
од своје првобитне вјере и од своје нације. И као такав, 
ја мислим да то има и те како утицај на то да његово пи-
сање о народној традицији, а то подразумјева, у овом 
случају, ако гледамо српској, дакле Вуку Караџићу, иако 
он припада заправо свима који говоре овај језик, Њего-
шу, народној поезији, као те три кључне споне. У својим 
текстовима он је написао читаву једну малу серију, фан-
тастичну, о Вуку: нема реторике, нема подразумијевају-
ћих ствари, нема, како бих рекао, плакатирања. То су ду-
боко промишљени текстови, који, мислим, имају везе и 
са његовим поријеклом. То речено, гдје је Андрић наш 
сувременик, те да га сместим поново у овај контекст ко-
лонијалности, ту ми је, опростите ако ћу прећи с теме, 
Зоран дао један шлагворт, споменуо је, то сам већ ра-
није рекао, у вези Хегела и Хајдегера. 

Дакле, у исто вријеме Андрић, млади Андрић, гледа у 
велике умове западне цивилизације као готово сакро-
санктне, спрам ове заосталости, заиста, то се не мора-
мо срамити рећи, и колонијалности и потчињености и 
тог одређеног песимизма источног, који је продрео. У 
исто вријеме, ту је једна распетост када се тај западни 
свијет упознаје боље, као и његови духови. У том сми-
слу је он наш сувременик. Зашто? Хегел у својој Фило-
зофији хисторије или Филозофији повијести из 1824, из-
међу осталога, већ у самом уводу говори о томе, и код 
оних првих хисторичара, такозваних непосредних, он 
каже да се из свога времена требају садржати чиње-
нице, наравно, и чувати се слободних интерпретаци-
ја и каже дословно ово, једну фасцинантну реченицу. 
Хегел, дакле, један од највећих европских и свjетских 
умова свих времена, човjек који је створио појам апсо-
лутни дух, дијалектику на коју се стално враћам, пише 
овако: „Бајке, народне пјесме, предаје ваља искључити 
из такве изворне повијести, јер то су још мрачни начи-
ни из тога својствени предоџбама мрачних народа“. То 
пише Хегел. Након тога, у другом поглављу, гдје гово-
ри о географском утјецају, односно климатским утјеца-
јима на развој цивилизација, на развој одређених кул-
тура, каже да „благо јонско небо“, грчко небо, „сигурно 
је придонијело љупкости хомерских пјесама, али оно 
само не може производити Хомере“. У реду. Међутим, 
након тога, иде апсолутно запањујућа реченица, као до-
датак и коментар: „Такођер их (Хомере, дакле) не про-
изводи увијек, под турским сужањством, ропством да-
кле, нису се појављивали пјевачи“. Дакле, то излази у 
истом тренутку када је Вук Караџић већ упознао Гетеа 
и кад је чувена Талфиjeва већ превела дио наше народ-
не поезије. У том тренутку Хегел пише да пјевачи не на-
стају под турским сужањством... 

Иво Андрић у млађим данима: Музеј града Београда

Миро Вуксановић: После четрдесет година одлагања и припрема, добијамо 
критичко издање дела Иве Андрића. У последњих пет година изашло је 16 
томова и тај посао ће бити завршен до 2024. године. У прилици сам да пра-
тим (Андрићев „стваралачки поступак“, од малог записа у некој бесаној ноћи 
па до издања његових књига које је пажљиво прегледао и са срџбом испра-
вљао уколико је наилазио на грешке. 
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Е сад, како Андрић, ту је он нама сувременик, како да 
се помире те супротности нашег идеала, који је углав-
ном био из западне знаности, западног идеала и запад-
не културе, са оваквим колонијалним погледом, који је 
себи могао дозволити чак и један Хегел. Међутим, у 
оном периоду, за сваког Хегела имали сте и по једно-
га Гетеа, са свим добрима. Данас, нажалост, нису нам 
остали нити један ни други. А ако је остало шта у ми-
сли, онда су углавном ови као у овом Хегеловом испа-
ду, да тако кажем, нема контрастране. Као у осталом и 
у Андрићево само доба, његови сувременици Јингер и 
Шмит, данас немамо те врсте фигура. Али та врста су-
коба и, разочарање је једна сентиментална реч, али та 
врста великог буђења у односу на западни идеал коме 
смо ми сви били склони, ту нам је Андрић, у поновном 
читању, и те како близак. 

Зоран Милутиновић: Морам мало да се вратим уназад 
и да одговорим Елизабети на ону идеју да се то нама 
„извана намеће“. Јесте, у праву сте, то је потпуно тачно, 
ја то живим већ скоро двадесет година. Али прави одго-
вор на то наметање је одбити да се то прихвати, а то је 
и те како могуће. То наметање треба претворити у тему 
и онда им предавати и писати о том наметању. Интели-
гентнији међу њима одмах разумеју. И други коментар 
који ми је пао на памет: кад предајем Андрића често го-
ворим о томе како је главни јунак у његовој прози за-
право касаба, паланка, провинција, што је стара идеја 
Зденка Шкреба. Имао сам веома паметног студента из 
Швајцарске који ме је прекинуо и рекао: „Али ја мислим 
да је то све о Швајцарској. То што Андрић пише, то је 
све о малим швајцарским градовима.“ Ту се лако може 
видети како се укорењеност и универзалност стапају у 
једно. Универзалност није кад се за европског читаоца 
пише о неком замишљеном европском идентитету. Не, 
управо ово што нам је понуђено овим питањем, то двој-
ство укорењености у народној традицији, или просто у 
традицији уопште, и спој те традиције са нечим што је 
друго и страно, управо то изгледа да је прави рецепт за 
величину. Не за успех, успех можда и није толико ва-
жан, него за естетску величину онога што се ствара. У 
нашој традицији заиста немамо другачије примере ве-
личине, него само оне који отеловљују ово двојство. 
И Његош долази из народне традиције, али њу спаја 
са много ширим обрасцима, са обрасцем романтичар-
ске драме, на пример, или са обрасцем грчке трагедије. 
Његов антипод, Стерија, који живи на другом крају срп-
ства, има другачији хоризонт, другачије се и школовао, 
на другим језицима мисли, пише драме са мотивима из 
наше усмене традиције и историје, а у исто време уводи 
у српску књижевност Молијеров модел комедије, у по-
езији је класициста, и пише Роман без романа. То двој-
ство се види и код Караџића, па, ево, и код Андрића. 

Можете замислити Андрића који за време Другог свет-
ског рата покушава да пише модерни роман имитира-
јући Пруста, на пример. Пруст је у то време био веома 
популаран. Или имитирајући Томаса Мана, кога је јако 
волео и који му је био нека врста узора. Али он то не 
ради, него напротив – пише тако да оно што је традици-
онално, готово етнографско, дође највише до изража-
ја и да буде подигнуто на степен универзалности. Тако 
онда мој швајцарски студент може да каже: „То је све 
о нама“. 

Александар Гајшек: Андрић је у својим делима умео 
снажно да истакне тамну страну човека и људских дру-
штава, па Проклету авлију, на пример, можемо чита-
ти као својеврсну алегорију стања какво никако не би 
смело да постоји, и које до крајности унижава људска 
бића и заједнице, дакле као својеврсну антиутопију. Да 
ли се и у којој мери остварила његова забринутост да 
се оглашавају „трубе нових времена у којима ће неста-
ти, можда заувек, радости слободног живота“? Да ли је 
Андрић у свом делу понудио могући излаз из оваквог 
стања ствари, „клицу будућности“, о којој је говорио? 

Елизабета Шелева: Стижемо на врло занимљиво, мо-
жда чак и кључно питање „геопоетике простора“ у дели-
ма Иве Андрића. Овим наиме обухватам питање да ли 
је Проклета авлија алегорија стања какво (не би смело 
да) постоји? Мислим ту наравно не само на авлију, него 
и на сам мост, као књижевно овековечени монумент из 
романа На Дрини ћуприја. Они су, захваљујући Андри-
ћу, постали својеврсни геопоетички пунктови или гео-
поетичке метафоре, препознатљиве не само за његово 
стваралаштво, као индивидуалан опус. Они су постали 
далеко више од грађевинских појмова, културолошки 

Иво Андрић у радној соби: Музеј града Београда

андрић : наслеђе 
куда даље?
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именитељи једног региона, као што је Босна/Балкан, а, 
рекла бих и самог стања духа, коме је насушно потреб-
на ова врста симболичких грађевина. Оне су биле по-
требне у прошлости, у историји, у повести, али можда 
су још више потребне и данас, када су искушења нових 
раздвајања, дисперзирања, чак и васкрсавања узајам-
них конфликата и непријатељстава, такође, нажалост 
могућа. Излаз је најчешће у ономе што је најједностав-
није, што вам је пред очима. Међутим, ви га не сагле-
давате у том светлу, мислећи да је то нека врло квант-
на метафизика. Зато нас је у Знаковима поред пута, Ан-
дрић молио и апеловао на све нас, да читамо те знако-
ве поред пута, али не као што радимо са саобраћајним 
знаковима, о које се често оглушујемо, зато што ми-
слимо да смо вечити, као што, нажалост, нисмо, нити 
ћемо икада бити. Ово што сте нас управо питали о там-
ној страни човека и о својеврсној антиутопији, каква је 
симболизована у Проклетој авлији, такође је и питање 
и једне филозофије историје, за коју Андрић увиђа да 
се она на овим просторима не одвија у природно оче-
киваном линеарном, односно прогресивном луку, него 
да та историја врло често уме ходати унатрашке својим 

рачјим ходом, односно ретроградним путем, тако да 
нам се, ето, догодило да и у 20. веку васкрсну ретро-
градни процеси и антиутопије.

Последњи део вашег питања тицао се тога да ли је Ан-
дрић предосетио крај времена слободе и радости сло-
боде. Бојим се да нам је (вишом силом) слобода опасно 
била угрожена у протеклој години, појавом пандемије, 
због које смо и ми сада поред екрана као да смо у не-
ком стартрек филму, односно на космичком путовању. 
Дакле, ја се сад, са нескривеном тескобом питам, јесмо 
ли ми слободу ипак несмотрено узимали превише ола-
ко, здраво за готово? Говорим о оној свакодневној сло-
боди елементарног кретања, односно елементарне ко-
муникације, живе комуникације са другима. Нећу сад 
да сасвим скренем нашу дискусију, него само да под-
сетим на то, да када је реч о великом аутору, као што 
је био Андрић, он често интуитивно антиципира ства-
ри унапред. 

Наиме, згрнувши повест, Андрић је њу претворио, не 
само у садашњост, већ и у будућност, те тиме упутио на 
неке антиципативне смерове шта се уопште може даље 
очекивати од човека, од човечанства, од авлије, од мо-
стова... И зато – немојмо се тако олако односити пре-
ма мостовима, макар били они виртуелни, макар били 
они на интернету, као што је то сада случај.

Миро Вуксановић: Ја ћу свој одговор да почнем тако 
што ћу изговорити реч – удес. Кад кажемо удес, поми-
слимо на нешто лоше, на нешто трагично и то је реч коју 
је Андрић употребио. Он је веровао да једино што човек 
може да супротстави свом непознатом удесу јесте рад. 
Онда је још то притврдио, па рекао: рад и покоравање 
законима. То је оно што долази из народне изреке: рад 
и ред. И на том трагу, мени се врло често, када тако о 
Андрићу размишљам, јавља у свести једна његова ре-
ченица коју је написао у есеју „Сан о граду“, 1923. годи-
не, када је писао о Иви Војновићу и о мудрости дубро-
вачких зидова и када каже: „Како је чудно и увек благо-
творно осећање што га имам кад гледам клесан камен, 
рађену земљу и тесано дрво“.

Мало треба стати па мислити: не цвет и ливада већ ра-
ђена земља; не шумске боје и звукови, но тесано дрво; 
не стена и литица и висови који иду у небо, већ клесан 
камен. То Андрића привлачи, занима га и узбуђује. Мо-
жда нисам ово добро извео, али хтео сам да кажем да 
се ту јасно види да Андрића интересује оно што је чо-
век из природе узео, својом руком обрадио и прилагодио 
да олакша себи живот, односно да себе одведе у бољи 
живот. Тај однос, тај мотив клесаног камена, рађене зе-
мље и тесаног дрвета он је најбоље обрадио. Као што 
се зна, најчешће је говорио о клесаном камену, и на чу-
вен и много пута понављан начин у приповеци „Мост на 

Иво Андрић у радној соби: Музеј града Београда
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Жепи“ коју, иначе, сматрам његовом програмском при-
поветком када је реч о неким основним схватањима жи-
вота и посебно односа према уметничком делу. Када је, 
на крају, у дописаном делу, приповедач, а заправо писац, 
у прохладну летњу ноћ, знојан и уморан дошао, и сео уз 
тек завршену ограду моста на Жепи, њему „пријатан и чу-
дан је био додир топлог клесаног камена“. И онда долазе 
две завршне реченице: „Одмах се споразумеше. Тада је 
одлучио да му напише историју“. Е, та историја клесаног 
камена и у њој први „сан о савлађивању земљине теже“ 
и вечност почитељског камена и сваког другог о којем је 
писао, јесте, у ствари, вечност човековог рада. Кроз та-
кво сазнање се долази до онога шта може човек да су-
протстави свом непознатом удесу, не мислећи само на 
оно што је овде конкретно поменуто, на обраду земље, 
дрвета и камена, већ на све врсте људскога рада.

Мислим да одатле долазе и најлепше лирске слике у 
Андрићевим есејима и приповеткама када се помиње 

„необична мисао, залутала и ухваћена у кршу и дивљи-
ни“ или како су „обе обале избациле једна према другој 
свака по запењен млаз воде, и ти се млазеви сударили, 
саставили у лук...“, у мост над понором, где смо усред 
његовог средишњег мотива о коме је и колегиница Ше-
лева говорила и о којем говоре сви који говоре о Андри-
ћу, о мосту где се сусрећу људи, вере, цивилизације, вре-
мена... И у том сусретању, споразумевању и раду јесте 
нада да човек може да се супротстави свом непозна-
том или трагичном удесу. 

Зоран Милутиновић: Мислим да Андрић не даје у својој 
прози никакве рецепте, никаква предвиђања, никакве 
јасне визије, он не каже ни како да живимо, ни шта ће 
се десити, ни како да се боримо за ово или за оно. Као и 
Чехов, у ствари, он показује како живимо, од чега стра-
хујемо, чему се надамо а шта нам се, упркос тим нада-
ма и страховима, дешава. Али, величина једног писца 

Нобелова награда – плакета: Музеј града Београда

Ђорђе Матић: Прво да се за тог Андрића поново изборимо. А онда ћемо се 
бавити овим међународним односима и слично. Да ли се ми у једном чудном 
кругу, ако постоји, опет враћамо на ту Србију као неку конституенту, да ли ће 
се ту, можда, створити једна територија гдје ће се поново моћи говорити о 
стварима слободније, као што се могло? Не желим никоме комплиментира-
ти, свака земља има проблеме, па тако и Србија, али она би могла постати 
тај евентуални простор гдје се о овим стварима поново говори слободније. 
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је, поред осталог, и у томе што у његовом делу може-
те наћи различите ствари, па се за свако опредељење 
може наћи нека врста текстуалне основе у Андрићевој 
прози. У вези са овим о чему је Миро малочас говорио: 
има један диван аутобиографски фрагмент у Знаковима 
поред пута где Андрић каже „Гледајући беду и заоста-
лост у којој живим и одрастам, ја сам се још као млад чо-
век зарекао да ћу радити неуморно рукама и мислима...“ 
То је јако упечатљиво. Дакле, могу се код Андрића про-
наћи различите ствари, али ја мислим да је он био нека 
врста антрополошког песимисте, да је био склонији иде-
ји да се свет неће битно променити набоље. Не да ће по-
стајати гори, него да ће увек и у свим временима, у ра-
зличитим облицима, постојати исте ове силе под којима 
ми данас живимо и под којима су људи одувек живели.

Ђорђе Матић: Колеге су дијелом дотакле нешто што 
хоћу мало радикалније поставити. Говорио бих као 
пјесник, што најприје јесам, не као критичар. Тиме бих 
извршио критику овог питања. Постоје дјела која су 

толико деликатно писана, која су толико фантастично 
конструирана, која су стилски изузетна, да се ја бојим 
тих аподиктичких тврдњи, а управо се Проклета авли-
ја, као могуће најсавршеније кратко прозно дјело наше 
књижевности, чита као својеврсна алегорија. Одакле 
ми знамо да је алегорија? Не знамо. Можемо претпо-
стављати. Па још горе, као својеврсна антиутопија. Па, 
тек то не знамо. Уопће, та реч – антиутопија са Прокле-
том авлијом? Можда бољи примјер да дам: има Мирко 
Ковач једну причу, ја сам је употријебио у свом есеју, о 
човјеку који чита књижевна дјела и налази им мане и 
дописује их, односно прекрижује ствари које не ваља-
ју, али најчешће дописује та чувена дјела. До Проклете 
авлије. То је једино дјело гдје тај човјек нема што допи-
сати, јер је оно апсолутно савршено.

Немојмо заборавити да је ту проблем, јер овај за-
падни дио перцепције би хтио једноставним начини-
ма прочитати Андрићево дјело. Али, нажалост, и дио 
наше националне интелигенције, односно националних 

Иво Андрић у радној соби: Музеј града Београда

Зоран Милутиновић: Владан Десница је, после Другог светског рата, суочен 
са захтевима такозване књижевности соцреализма, рекао – нека буде како 
тврдите, да је књижевност соцреализма такође књижевност, али хајде да то 
одвојимо у посебну категорију коју ћемо звати примењена књижевност. Је-
сте и то нека уметност, али хајде да то не смештамо тамо где не спада и да то 
ставимо у категорију примењена књижевност, па нека се боре против фаши-
зма колико год воле, ако мисле да је то делотворан начин борбе, а ми ћемо 
се и даље бавити књижевношћу. 
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интелигенција, највише српска, јер се српска највише Ан-
дрићем и бави, они би хтјели да дају такве аподиктичке 
тврдње у овом друштвеном и хисторијском контексту, 
да би Проклета авлија била о нечему, да би била алего-
рија или шта већ. Не кажем да није тако, али треба мало 
деликатнији бити, јер има дјела, код Андрића поготово 
или, рецимо, у чувеном есеју о Симону Боливару, читао 
сам га припремајући се за овај наш скуп, а сјећам се и 
када сам први пут читао тај есеј, читам то и помислим: 
Боже драги, па он изгледа једним дијелом мисли на, и 
можда негде сугерише и краља Александра. И погледам, 
текст је из 1930. Ја сам то доживео као могућност, као 
нешто евентуално, међутим, његов њемачки биограф, 
што би казали Енглези, hammer philosophising, онако као 
чекићем: „То је у исто вријеме ода Александру“. Па, че-
кај мало, човјече! Кад постоји нешто тако деликатно, ако 
постоји та могућност, па чувај то! Само бих пледирао да 
овакви конструкти, оваква дјела времена и духа – као 
што је Проклета авлија, завређују да их читамо као књи-
жевно дјело и да цијенимо ту невероватну деликатност. 

Александар Гајшек: Андрић је и као дипломата и као 
писац имао у виду институционални контекст свог де-
ловања, односно интересе и добробит државе или др-
жава у којима је живео? Да ли уметник, по вашем ми-
шљењу, уопште може и сме да буде равнодушан према 
том институционалном контексту и државним интере-
сима у име стваралачких слобода, и да ли су оне а при-
ори у колизији са институционалном свешћу коју је Ан-
дрић свакако поседовао? 

Зоран Милутиновић: Мислим да уметник сме, нема ни-
чега што уметник мора, осим да ствара уметност. Гра-
ђанин можда треба да буде забринут за ове или оне вр-
сте институција, али уметник нема никакву обавезу те 
врсте. И чињеница да је Андрић заиста био заинтересо-
ван и за историју, и за политику, и за тло са којег је поте-
као, и за питање слободе поред осталог, не значи да би 
и други аутори морали да следе тај пут. Лепо је што је 
он такав пример дао, али тај пример свакако није обра-
зац који обавезује све остале.

Елизабета Шелева: Питање узајамне везе дипломати-
је и писања, заиста је врло деликатно, уз то и доста за-
нимљиво јер, у историји српске књижевности постоји 
још један аутор који је изванредан писац и дипломата. 
Мислим ту на Милоша Црњанског. Ту је кључно да, пре 
свега, имамо на уму превладавање и вредновање са-
мог естетског аспекта писања. Дакле, као што можемо 
видети, неке дипломате су врло склоне, овде сада го-
ворим о савременим примерима, да објаве своје књи-
ге, своја виђења, своје записе, просто их на то наво-
ди, вероватно, њихова занимљива позиција in-between, 

привилегија да живе и раде између различитих култу-
ра, језика и средина. Нажалост, свако од њих не поседу-
је онај таленат, односно ону уметничку моћ какву посе-
дују дела једног Иве Андрића. Са друге стране, када ме 
питате да ли је он као уметник био свега тога свестан, 
заиста не бих умела децидирано да вам одговорим, јер 
ако је аутентичан уметник у питању или филозоф, он не 
би никада прећутао истине које су болне, које можда 
нису ласкаве за уши домаће публике. 

Овде сам имала на уму два примера. Први је наш писац 
Блаже Конески. Ове се године навршава 100 година од 
његовог рођења. Њега сматрају кодификатором савре-
мене граматике, језика, али и изванредним песником. 
И он има две песме у којима парафразира исто рето-
ричко питање: како у њему одзвања мука што је рођен 
у једном смрвљеном племену (не знам да ли сам до-
бро превела, смачкано значи и смрскано, погажено). 
Мислио је управо на историјски удес, како га је мало-
пре академик Вуксановић именовао. Удес да се буде 
рођен као врхунски интелектуалац и песник у таквим 
социоисторијским оквирима да се ви, пре свега, мора-
те бавити овим проблемом, односно трауматичним ак-
сиомом порекла. Дакле, Конески је то смело изговорио 
и „остао жив“. Није било уопште једноставно у тим 60-
им, 70-им годинама изговорити такву ствар. Онда бих 
поменула и пример Емила Сиорана, румунског филозо-
фа који је провео свој живот у Француској, али је исто 
толико био храбар да каже како је очај друго име њего-
ве домовине, односно да је очајање све што његова до-
мовина може понудити младим људима. Сиоран нарав-
но није био дипломата и није морао водити рачуна о ин-
ституционалним обзирима, али ово су високоризична 

Иво Андрић са псом: Музеј града Београда

андрић : наслеђе 
куда даље?
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питања уметничког и филозофског интегритета која се 
могу олако прећутати и оставити по страни.

Можда би овде поред осталог било занимљиво раз-
мотрити и посебну врсту изазова, својственог људима 
који дуже време проведу у положају дипломата. Они се 
наиме налазе у привилегованој позицији „странца“ (чак 
и странца као метафоре), који не може бити узет на од-
говорност, односно не може бити прогањан, захваљују-
ћи свом положају који у бити остаје „екстратериторија-
лан“. Ипак, мислим да Андрићу уопште није било лако, 
пошто се од њега очекивало, док је још био активан 
у служби, да се стриктно опредељује где и коме више 
пријања, кога више подржава. Заиста му није било 
удобно у његовој људској кожи. Око њега су се за жи-
вота отимали са различитих страна и побуда.

Ђорђе Матић: Мислим да је колегица добро то при-
мијетила. За разлику од других наших писаца дипло-
мата, Андрићев пут је у том смислу идиосинкратичан. 
Нема једног одговора, подијељен је, као што је Андрић 
сам био подијељен. Нажалост, нека ми се дозволи јед-
на мала фуснота, ту се поклапају дијелови ригиднијих 
ставова једног дијела наше интелигенције са оним ри-
гидним колонијалним. Стално вучем на ову колонијал-
ну тему, јер то нам је мотив, па се ствари некако пред-
стављају као нека врста монолита, а људи нису моно-
литни. Поготово не овако комплексна личност као што 
је Андрић. Мислим на његову подијељеност, на његову 
муку. Он је човјек подијељен био. Како у свему, тако и у 
овом. Са једне стране, та слободарска његова вена, по-
мињали смо Младу Босну, та жеља за сувереношћу, за 
слободом народа, свог народа или било којих од ових 
ту, са једне стране, дакле, свијест грађанина, а са друге 

стране имамо ове личне ствари, питање његовог си-
ромаштва, његовог здравља... Ту се, као у једном ве-
ликом француском роману, мијешају личне ствари са 
овим идејним, временским и хисторијским тренуцима.

Андрић је, без сумње, човјек који је осјећао врсту од-
говорности и према својој земљи, то без даљњег, кон-
цепт народа и земље, односно државе, то је врло пове-
зано код њега. Има то везе и са његовим личним стра-
хом, ако хоћемо се играти аматера психолога, страхом 
од каоса, од нереда, од расула које је он запамтио од 
најранијег дјетињства. Којем је супротност увијек била 
једна ригидна дисциплина и кажњавање, што опет није 
добро. Ја мислим да се та нека врста бијега од каоса, 
покушај организације друштва, показује уосталом по 
самом Андрићевом раду у дипломацији где је био вр-
хунски дипломата, а то је једна од ријетких ствари коју 
му признају чак и његови непријатељи употребљавају-
ћи то као доказ – „ево га, па наравно, како ће приjeтвор-
на личност као што је он, како да не буде одличан ди-
пломата“. Ја мислим да је то нонсенс, наравно, али у 
Андрићу се мијешају и лични дијелови пута, они непре-
двидљиви, тамо гдjе нас живот баца на бурну брежину 
са овим диjеловима властите грађанске, личне, психо-
лошке, психичке и, ако хоћемо, метафизичке одговор-
ности у односу на овај простор, на свој народ, на патри-
отизам. Андрић је посебан, уосталом постоји и књига 
Андрић у дипломацији, јер његов однос је заиста ком-
плексан и он тражи нова прoмишљања у том смислу.

Миро Вуксановић: Казаћу нешто сасвим обично, јер ми-
слим да је велика разлика између дипломате који је у 
служби, како је то рекла колегиница Елизабета, или који 
заступа своју државу, како је Ђорђе рекао, дипломате, 
дакле, који мора да испуњава одређене налоге владе 
и државе коју заступа и дипломате, дипломатског по-
нашања у животу. Наравно да то треба одвојити и ја 
ћу покушати да то овде у неколико реченица одвојим. 
Била је једна фотографија када је Иво Андрић предао 
амбасадорска писма Хитлеру, када је именован за југо-
словенског представника у Немачкој, на којој је, разуме 
се, Андрић у својој свечаној одежди, и онда су ту њего-
ву слику склањали и њега исецали са те фотографије, 
што мислим да је мали злочин и према чињеницама, а 
и према било којој помисли да би Андрић могао има-
ти нешто заједничко, он или било који добронамеран 
амбасадор, са оним човеком код кога, поготову у овом 
драстичном случају, заступа своју земљу. Мислим, та-
кође, да у читању дипломатских списа било ког амба-
садора, па и Андрића, морамо наћи суве, тачне, ода-
не податке које остављају људима који су их упутили, 
под одређеним инструкцијама, и разуме се да ми ту не 
можемо познати великог писца, ни кад је реч о Андри-
ћу, ни кад је реч о Црњанском, ни кад је реч о Дучићу, 

Новинари извештавају о додели Нобелове награде, Београд: 
Музеј града Београда

андрић : наслеђе 
куда даље?
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Ракићу или било којем другом писцу, нити о Конеском, 
јер то су једноставно два посла које неко може да раз-
двоји, а неко не мора да раздвоји. 

Међутим, оно дипломатско понашање по свом избору и 
тражење слободе – то је оно што мене код Андрића више 
интересује. Указаћу, рецимо, на његове текстове које смо 
овде помињали у ранијим одговорима да их је поводом 
неких годишњица и поводом неких догађаја по наруџби-
ни морао да напише. И ти су текстови познати, они се чи-
тају и они се цитирају и ту се тражи Андрићев однос пре-
ма људима, појавама и другим стварима. Занимљиво је 
да ћете у сваком пригодно написаном Андрићевом есе-
ју, односно огледићу, било како да га назовете, наћи гре-
шке у сваком цитату, у безмало сваком наводу који он у 
таквим својим текстовима употребљава. Тако је што и 
он, као што се дешава и другима који цитирају из главе, 
наводио речи по сећању или некоме давао да му наво-
де препише, то нећемо дознати, али увек – вама који се 
тиме бавите не треба то говорити – увек треба погледа-
ти да ли заиста пише онако како сам упамтио. 

А, зашто је још то тако? Андрић је морао да уради то што 
је добио као задатак, да тако кажем, али истовремено 
је био свестан да најмање времена треба да утроши на 
тај посао јер га чека његов главни посао, а главни ње-
гов посао је писање. Нигде у његовим беспрекорно сре-
ђеним приповеткама и романима нећете наћи таквих 
пропуста као што ћете наћи у његовим есејима. Можда 
само у једној приповеци где се један јунак јавља под 
два имена, али то је чисто, како да кажем, чудна ома-
шка која, кад је једна, и не постоји, нема је.

Други пример који ћу да кажем јесте његово дипломат-
ско понашање у време социјализма. Када су дошли 
код њега и питали га да ли ћете Ви, друже Андрићу, бити 
члан Савеза комуниста, он је рекао – хоћу, да ли ћете Ви 
да будете председник Савеза књижевника Југославије, 
рекао је – хоћу, да ли ћете Ви да напишете образложе-
ње да наш председник, друг Тито, добије Нобелову на-
граду, он је рекао – хоћу и написао је то прилично на-
тегнуто образложење. Примао је признања и тако ре-
дом, да не набрајам. Дакле, није он то радио из одано-
сти тадашњем систему и из оданости партији, већ је то 
радио дипломатским путем да би себе ослободио и да 
би могао да оде у раније векове из којих доноси судби-
не људи који су наши савременици. 

Александар Гајшек: Да ли се може говорити о знача-
ју Андрићевог дела и Нобелове награде коју је добио, 
у контексту политике несврставања за коју се опре-
делила тадашња Југославија? Колико то може имати 
значаја за нас данас, назависно или изван ексјугосло-
венске парадигме или новојугословенских пројекци-
ја, с обзиром на то да се поново траже алтернативни 

путеви цивилизацијског развоја, који би превазилази-
ли наслеђене хладноратовске поделе, застареле иде-
олошке идентификације, контроверзе глобализма или 
непремостиве цивилизацијске границе?

Елизабета Шелева: Опет нам постављате комплико-
вано, самим тим и изазовно питање. У погледу поли-
тике несврстаних, када на то гледам из данашње пер-
спективе, сматрам како смо ономад били у несумњи-
во авангардној позицији, насупрот овом полуколони-
јалном стању, односно наслеђу, које је још увек живо и 
данас, у модификованом издању. Ново колонизовање 
више није као некада, директна интервенционистичка 
политика и непосредно видљиво поробљавање, већ се 
одвија на перфиднији начин. Ми се сами сада гурамо 
да бисмо испунили захтеве аутоколонизације, то је со-
фистицирани неоколонијализам који се одвија у сви-
леним рукавицама. Дакле, нико вас не присиљава, већ 
се ви сами трудите да успете у томе да би се успешно 

Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

Дарко Танасковић: То га је чинило неспособним за било какав ускогруди на-
ционализам или за било какав центризам – европоцентризам или нешто 
слично, за шта су га оптуживали они који су најчешће тим оптужбама прила-
зили са идеолошких позиција. Дакле, политика, а не идеологија као „сужена 
свест“. У том социопсихолошком смислу, наравно не у психијатријском смислу 
сужене свести, Андрић је био апсолутно изнад и далеко од оваквих пројекци-
ја стварности. Андрићев раскошни свет мисли и речи углавном се подвргава 
идеолошкој критици, на коју је он суштински имун. 
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глобализовали. Мислим да та политика, која нам је у 
тим годинама можда и деловала помало чудно и упит-
но, данас показује неке своје нове кутке, неке своје 
предности о којима тек ваља размишљати. Нажалост, 
ми смо се, као екс-Југославија у задњих двадесетак и 
више година, нашли у не баш завидној позицији да и ми 
сами будемо колонијанизовани на суптилнијем нивоу, 
односно на нивоу који не тако лако успевамо да пре-
познамо. Поред тога, хтела бих на овој нашој трибини 
да апелујем да се не одричемо тако лако онога што је 
био наш ранији поликултурни или мултикултурни иден-
титет, односно приступ, јер оно што нам је тренутно ис-
поручено као тобоже најновији хит, имплицира још јед-
но сужавање наших идентитета и наших припадности. 
Најпре смо преко ноћи постали Балкан, Балканци, по-
четком 2000. године и могу вам рећи да од тада у ства-
ри датирају моја изучавања, моја истраживања балка-
низма као имаголошког конструкта, а сад смо, не знам 
тачно колико година уназад, још више редуковани као 
Западни Балкан. Говорим о нама, Србији, Босни и Хер-
цеговини и тако даље. Шта хоћу тиме да кажем? Са јед-
не стране нас све више терају да осиромашујемо сво-
је вишеструке идентитетске припадности и своју култу-
ралну слојевитост, а са друге стране очекују од нас да 
наступимо као самосвесни и еманциповани ентитети.

Мени се јако свидело ово што сте назвали новојугосло-
венска пројекција. Дакле, да ли има места да се говори 
о новојугословенским пројекцијама? Наравно да има. 
Уопште се не устручавам да о томе говорим и не мислим 
на неки носталгичан, ревизионистички појам новојуго-
словенства, него мислим на нешто што је врло природ-
но, иманентно, а то је да смо ми сви овде иманентни 

судионици јужнословенскe литературe и културe, које су 
унатраг деценијама и вековима, прожимале једна другу, 
утицале једна на другу (нека више, нека мање, нећемо 
сада то мерним инструментима да одређујемо), али то је 
наша предност у овом свету који инсистира на хибрид-
ности идентитета, на многострукости, несводивости. 

У том погледу, Андрић нам још увек може поручити да 
без стида прихватимо себе у интегралном смислу, да 
не дозвољавамо и да се не помиримо са тим да нам се 
наши идентитети редукују по некој конјуктурној поли-
тичкој матрици било да се она зове глобализам, било 
да се она зове Запад и томе слично. Тиме бисмо сви 
били на губитку и из тог разлога је Андрић значајан, по-
што се он није хтео одрећи нити једне од тих компонен-
ти, и мада се није са сваком подједнако идентифико-
вао, он је хтео да му тај спектар буде на располагању, да 
би могао да бира. Знате, најлошија је ситуација када не-
мате избора, када не можете бирати. Не смемо себи до-
зволити да нас стрпају у ултимативни ћошак где нема 
избора, где нема алтернативе и узмака. 

Када су својевремено питали знаменитог филозофа по 
имену Жак Дерида „јесте ли ви Европејац?“, он је рекао 
следеће: „Да, ја јесам Европејац, поред осталог“. Ми-
слио је наиме на то да је пореклом Јеврејин, да је до-
шао у Француску из Алжира, јер је тамо био рођен, те 
да је превасходно у Америци доживео свој пут успеха. 
Тако је и са нама. Када нас питају јесте ли ви Балканци, 
могли бисмо у истом духу, да одговоримо: „Да, Балкан-
ци, између или поред осталог“. То не значи да се ми сти-
димо нашег балканског идентитета, него да сматрамо 
да је то само један (а не и једини) од наших идентифи-
кационих маркера. Тако би и дело Андрићево ваљало 
разматрати у најширем могућем контексту будући је он 
сам тако живео и писао своја дела. 

Миро Вуксановић: Можда бисмо могли да наслућује-
мо да је Нобелов комитет од 1901. године хтео да ства-
ра својеврсну антологију светске књижевности. И сад, 
када је прошло толико година, о томе можемо да просу-
ђујемо. Међутим, одмах морамо казати да су они већ у 
првих десет година испустили прилику да заснују једну 
такву антологију у којој би, као једном општем добру чо-
вечанства, били писци који доносе нешто само своје, не-
што изворно, нешто оригинално, и где се препознају ра-
зличити крајеви и судбине света, јер иначе то не би била 
светска антологија. Када сам рекао о почетном њихо-
вом неуспеху – мислио сам да је првих десет година 
Лав Толстој био жив, а да је њега десет пута мимоишла 
Нобелова награда. И онда се већ ту могло назрети оно 
што се касније драстично показало, да та награда као и 
свака награда има своје лице и своје наличје. Оно што 
је добро, што Нобелова награда чини, јесу и богатство и 

Иво Андрић, Јованка Броз и Тито

Миро Вуксановић: Андрић се определио да пише на српском језику, да при-
пада југословенској култури, уз јединствени пример да је неко од нобеловаца 
поклонио цело богатство које је с наградом добио као што је он учинио и дао 
за набавку књига у библиотекама Босне и Херцеговине, односно свом зави-
чају. И ту је то тројство (писање на српском језику, југословенска култура, за-
вичај) које је код Андрића увек присутно. 
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углед и утицај који писци стварају у свету, али наличје је-
сте што морају подешавати своје одлуке одређеним по-
литикама као што је, на пример, према писцима руским 
или совјетским, како год хоћете, и кад су у питању Бу-
њин, и Пастернак, и Бродски, и Солжењицин, па и Шоло-
хов, јер је и он био у неком свом изгнанству, увек је нечи-
ја политика иза дела тих писаца, иако није спорна њихо-
ва вредност. Да не помињем Нобелову награду за мир 
и добитнике као што су, рецимо, Горбачов или председ-
ник Америке који ни почео није свој посао да ради, а већ 
је толико учинио да добије врхунску награду. 

Ја живим у неком свом веровању да Иво Андрић није 
добио Нобелову награду зато што је долазио из зе-
мље Јужних Словена који су припремали своју акцију 
да створе неки трећи свет, свет несврстаних, јер коли-
ко се сећам, ако грешим ви ме исправите, 1961. тај по-
крет није био такав – био је тек основан – да би могао 
да утиче на Нобелов комитет, нити треба – ни земља, ни 
држава – да води своју политику тако да размишља да 
ли ће добити Нобелову награду или не. Али, када је реч 
о нама на јужнословенском расточеном простору који 
се сада тако фино зове регион, Андрић јесте поучан за 
све. Да свако иде неким својим средњим путем, да тра-
жи резултанту од добрих особина својих и да покуша да 
то пласира негде, у опште добро, у опште добро човечан-
ства, онако као што је Андрић успео да учини са својом 
литературом. О називима тог односа, да ли је блоковски 
или не знам какав, или несврстани... – не умем о томе 
да говорим и не могу то да препознајем, али знам да 
никад не треба употребљавати превише силе, као што 
никад не треба бити превише подложан или послушан, 
већ кажем – политика средњег пута је најбоља и најко-
риснија за све народе и за све грађане у некој земљи. 

Ђорђе Матић: Опет бих говорио, и овај пут, из позиције 
пјесника. Човјек са мрвом осјећајности и мрвом неког 
хисторијског осјећаја, кад погледа како је ово питање 
састављено: Андрићев Нобел, политика несврставања 
Југославије и тако даље, не мора бити носталгичан или 
носталгичар, како се данас зове погрдно, да види, за-
право, какав је наш – академик Вуксановић је говорио 
о удесу – какав се нама удес догодио. У том смислу, из 
те једне значајне јединице, те земље између блокова, 
између култура и свега тога... – до ове расцjепканости, 
до ове подиjељености, до ове катастрофе коју смо пре-
живјели у тридесет година, да не улазимо сада у разло-
ге, знате оно, његошевски, нико срећан, а нико довољан. 
Говоримо о једном посткатастрофичном добу. У врло 
практичном смислу, у односу нас из ових свих јединица 
– не према вани, према напољу, према другим земљама, 
него према унутра, што се овдjе догодило? Само у по-
гледу Андрића. Словенија и Македонија су друга ствар, 
пошто су други језици, колико год слични били, али ви 

од некадашње четири федералне јединице у којима се 
говорио исти језик, у двема је Андрић на неки начин от-
пао. У Хрватској готово сасвим, одакле ја долазим и гдје 
живим, он је био спао у једном тренутку само на јед-
ну причу, на „Аску и вука“. Замислите, од оноликих дје-
ла! О његовој личности да не говоримо, како се перци-
пирала, како се о њој писало, поготову у контексту те 
његове апостазе, од националности и преласка, избо-
ра да буде Србин, до идеје југословенства, која је мно-
го већи табу овде него проблем Срба и Србије, колико 
год то парадоксално може да звучи. Даље, у Босни, са 
ратом и свим тим – опет подјела. Андрић представљен 
као исламофоб, и одједном, од тадашњих седамнаест 
милиона потенцијалних читалаца, свакако јер су имали 
Андрића у школи, одједном све то пада на Србију и Црну 
Гору. Не знам како је у Црној Гори, немам блиске одно-
се тамо да бих знао... Како је један од ових наших тако-
званих критичара рекао, он је морално суспектна лич-
ност. Тако да, ствар је спала опет на Србију, у том сми-
слу. Из позиције институција Републике Србије којима 
је дужност, занимање и посао да се баве, између оста-
лог и Андрићем, као што су институти или САНУ. Можда 
ствар тамо не изгледа страшно, али на терену је стра-
вична. Ми смо изгубили могућност да се Андрић чита у 
мјестима, a једно му је завичај, гдје се он не може чита-
ти више без ове идеолошке Прокрустове постеље, да се 
он смањује на тог исламофоба, а са друге стране, у Хр-
ватској да не говорим, сад су објављена изабрана дјела 
Андрића. Можете замислити каква су тумачења након 
свега. Све оно за шта је Андрић стајао, овдjе не може 
бити добродошло. Тако да имате опет једно сужено чи-
тање. Прво да се за тог Андрића поново изборимо. Да 
се чита без ових ограничења. А онда ћемо се бавити 

Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

андрић : наслеђе 
куда даље?
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овим међународним односима и слично. Да ли се ми у 
једном чудном кругу, ако постоји, опет враћамо на ту Ср-
бију као неку конституенту, да ли ће се ту, можда, ство-
рити једна територија гдје ће се поново моћи говори-
ти о стварима слободније, као што се могло? Не желим 
никоме комплиментирати, свака земља има проблеме, 
па тако и Србија, али она би могла постати тај евенту-
ални простор гдје се о овим стварима поново говори 
слободније. Тиме се опет привлаче духови и људи који 
раде, који мисле, који стварају, који су са других стра-
на. На тај начин може се можда опет постати центар, а 
тиме створити одређене услове за суверенитет у оном 
старинском смислу. Колико год он био изведив или неи-
зведив, али у културалном смислу он је могућ и не треба 
да пристајемо на ту слику о себи, односно треба да даје-
мо контраслику и да се боримо, да не будемо вољни са-
везници те врсте културног неоколонијализма. Ако смо 
већ зависни о овим економским, геополитичким, хисто-
ријским околностима, у овом културном смислу мислим 
да имамо шансе да се за то изборимо, а Андрићево дје-
ло је метафора која тежи тој врсти суверенитета, само-
вредновања, самопризнавања, уосталом припадности 
те културе како год је ми назвали.

Миро Вуксановић: Мени је згодна прилика и мислим да 
је корисно у овом разговору поменути поводом овога 
што је колега Матић говорио да ми, ипак, кажемо изри-
чито да су Иво Андрић и његова књижевност двостру-
ка жртва с краја 20. и овог дела 21. века. Прво, он је жр-
тва наше разграђујуће и ратне политике зато што је сва-
ко злоупотребљавао Андрића онако како му је било по-
требно и, просто због њега и због његовог имена и због 
нас, не би требало такве примере наводити јер је мизер-
но да се то наводи. 

И друго, он је жртва – ви сте рекли и то је тачно – јер је, 
дакле, писао на оном језику који је тада био један језик 
и којим смо се ми тада служили, а то је српскохрватски 
језик са Вуковом српском основом. И када је тај један је-
зик, бар у ове четири републике у којима се тако говори-
ло, када је постао четворолист, када је добио политичка 
имена и када се то радило у политичкој врућици, онда је 
дошло до следећег, а ја вам то могу посведочити, зато 
што Задужбина Иве Андрића као једини носилац има 
увид ауторских права и у захтеве издавача не само из 
Србије већ и из осталих земаља из региона. Проблем је 
у следећем: у Хрватској би хтели да дела Иве Андрића 
објављују на хрватском језику, у Босни и Херцеговини, 
изузимајући Републику Српску, хтели би Иву Андрића да 
објављују на бошњачком, односно како се сада зове, на 
босанском језику; у Црној Гори, Црногорци су ту, како 
да кажем, то је расечена јабука, то се не може узимати 
за искључив пример, јер се тамо Андрић не објављује 
баш много и тамо нема проблема. Међутим, када хрват-
ским и бошњачким издавачима кажете оно што се мора 
рећи, да Андрићево дело мора бити у језику аутентично, 
дакле онако како је написано, и када морате казати да 
је злоупотреба преводити са истог језика на исти језик 
који зове како ко хоће, е онда одустају од објављивања 
и мислим да је то један од разлога због чега Андрић није 
присутан како би требало ни у Хрватској, ни у Федераци-
ји Босне и Херцеговине. Али, да и то додам, београдска 
латинична издања Андрићевих романа и приповедака 
сваке године излазе у великим тиражима. Нису све везе 
у региону покидане кад је реч о читању Андрића и о ти-
ражима његових књига.

Ђорђе Матић: Тако је. Апсолутно. Плус, наравно, његови 
властити ставови и његов хисторијат идеја у том смислу, 
гдје идеја словенства и јужнословенства и повезаности 
није добродошла. Видим и да у Србији постоји једна врста 
чак одрицања од властите традиције због хисторијских 
разочарања, мени су она јасна, али Андрић је ту заиста 
метафора тог читања и тог покушаја да се избори та вр-
ста слободе и разумијевања себе, односно саморазумије-
вања у односу на велике силе. У праву сте када то кажете.

Александар Гајшек: Пошто смо стигли до самог кра-
ја нашег разговора, ако ми дозволите, мислим да би 
било лепо чути две занимљивости које нису довољно 
познате у јавности поводом рецепције дела, да је њего-
вом вољом на церемонији доделе пуштана композици-
ја „Марш на Дрину“, чиме се маркирају Андрићеве сло-
бодарске идеје, с тим што их у контексту СФРЈ повезује 
не директно са НОБ-ом, него их везује за борбу Србије 
за слободу пред империјалистичким силама, што пре-
ма њему јесте и темељ стварања Југославије. А друга је 
занимљивост да је Нобелов комитет на додели награде 

Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

андрић : наслеђе 
куда даље?
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Андрићу направио преседан: наиме, обичај је да се об-
разложење Комитета чита на језику добитника, док је 
овај пут образложење читано на француском језику. 
То је према дипломатским мерилима била провокаци-
ја, на коју је Андрић одговорио тако што се није, према 
протоколу, поклонио члановима Комитета. Ако желите, 
можете да прокоментаришете, али мислим да је као ку-
риозитет било лепо и то рећи. И, ево, питање које носи 
наслов овог нашег разговора је: Куда даље? Иако смо 
потрошили два сата веома драгоценог времена слуша-
јући ваше мудре мисли, ако можете у најкраћем, кроз 
Андрићево дело, какав бисте одговор дали: Куда даље? 

Елизабета Шелева: Андрићево дело у себи садржи богат-
ство порука, скривених значења, отворен изазов за ре-
интерпретацију у духу новог времена у коме ми живимо. 
У доба глобализма и неизбежне повезаности културе, је-
зика, људи, и даље смо, нажалост, сведоци да се упркос 
високом ступњу технолошког развоја још увек срећемо 
са примерима и поступцима варваризма, прикривене 

игре моћи и надмоћи, перфидног отимања културног 
наслеђа и различитим врстама културне апропријације.

У нама ближем контексту, ту би рецимо спадале поле-
мике и узајамна отимања око тога чији је, који је и коме 
процентуално највише припада Иво Андрић, што нажа-
лост иде њему науштрб.

Неписана је и заиста деликатна судбина таквих интелек-
туалаца, писаца, уметника који се роде на неуралгичним 
подручјима као што је и наш Балкан. Иоле задовољава-
јуће решење њихових најдубљих дилема, преокупација, 
чак и личних трагедија или личних траума није дефини-
тивно могуће без целокупне промене укупне матрице 
или структурне парадигме која обележава целу епоху, 
односно читав свет. Док се ми овде понаособ залаже-
мо за еманципованији приступ Андрићу и његовом делу, 
требало би да се и на глобалном плану преиспита начин 
виђења и вредновања овог дела света, односно ових 
култура које су истина декларативно третиране и при-
хваћене као да припадају том светском братству, али су 

Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

Ђорђе Матић: Круно Прањић, покојни загребачки професор, врхунски фило-
лог и врхунски читач, написао је изузетне радове о немогућности превође-
ња Андрића. Јер те једноставне реченице које изгледају као да су врло јед-
ноставне и за превод, заправо у својим нијансама, у ономе самоме што чини 
Андрићев стил, на микростилистичкој разини су заправо непреводиве. 
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Иво Андрић, нобеловац: Музеј града Београда

на један други, суптилнији, софистициранији начин опет 
препуштене самима себи да се и даље боре за своју те-
риторијалну предност. У духу онога што је колега Ђорђе 
Матић рекао, нама је сада потребна ретериторијализа-
ција Андрићевог дела. У ком смислу ретериторијализа-
ција? У смислу екуменске свести да он припада свима 
и да га сви подједнако и без зазора требамо пригрлити. 
Не само због његове ласкаве титуле да је једини од ау-
тора из овог региона који је, поред Исмаила Кадареа, за-
служио Нобелову награду, већ као драгоцену прилику да 
у његовим делима изнова пронађу ширину која је њему 
била својствена и која није дозвољавала ни њему лич-
но, као човеку, нити његовом делу, да спадну на ниво ма-
нипулативног, прагматичног и политикантског одноше-
ња према бићу, које себе назива човеком. Андрић је, пре 
свега, писац егзистенције, егзистенцијалне дубине и ко-
смополитске ширине, а свакако не пуки илустратор бал-
канске историје или балканских братоубилачких сукоба. 
Андрић је својим писањем оставио трајни печат, тиме 
што је, као аутентични егзистенцијалиста у књижевно-
сти, био посвећен неуморној и болној потрази за сми-
слом људског постојања, кроз историју зла и сукоба, који 
га још дубље одвлаче у јазбину самоће.

Ђорђе Матић: Дакле, питање је било: Камо даље? Могао 
бих једном гномом одговорити: себи. Самима себи. Али 
то уопће није тако једноставно како се чини. Вјерујте, то-
лико је загађења, толико је затрованости која је невидљи-
ва. Знате, Грамши помиње у својем појму културне хеге-
моније, ствари које, иако изгледају као да су здраворазум-
ске, да су по себи подразумијевајуће, врло често нису та-
кве. И оно што нам је данас постало нормално, заправо, 
када погледате боље, често се иза крију идеолошки кон-
структи који су увезeни са стране. За човјека нема друге 

него, што би се рекло једним насловом, борба за сваког 
човјека, заиста – властитим снагама. Нема другачије. 

Професорица је споменула Дериду, дисеминацију иде-
ја, ширење идеја. Из ове позиције и сасвим конкретно, 
ако би у Хрватској сваки пут неко скренуо пажњу на тог 
Андрића: не, није то онај којег вам предају у школи, није 
то онај што вас увјеравају да јесте, узмите читајте још 
једном – то би били ти мали, мали кораци. А ми и иначе 
имамо традицију у српској култури, људи који су сами 
своја војска што би се рекло, као Доситеј, на примјер. 
То су људи који путују и немају другога него да шире те 
идеје о властитој култури и властитој нацији и уопће, из 
тога, и неке универзалне идеје. Наравно, код вас из ма-
тице ствар изгледа другачије, ја говорим и као преча-
нин у том смислу, али нема друге него, заиста, корак по 
корак, као професор Милутиновић у Лондону. Опет смо 
дошли у ту ситуацију атомизације да свако од нас не-
гдје покушава показати ствари не онако како се пред-
стављају него онако какве изгледа да заиста јесу, а онај 
стих каже, живот на граници је опасан и тврд и то нам 
је некако усуд, усуд и овдjе. Мислим да је без тога не-
могуће читати Андрића. Кажем, борба за сваког чита-
теља, било институционално, било приватно. Разгова-
рати, политизирати, не затварати се, негирати монолит-
ност ствари, разговарати и са онима који нису истоми-
шљеници. Интересантно је да кад човјек говори добро о 
Андрићу углавном неће бити позван тамо гдје нису ње-
гови истомишљеници. Тако да, мени је драго да смо се 
овдје сусрели због тога и да немамо увијек исто мишље-
ње. Хајдемо даље себи, овим културама и самима себи. 

Миро Вуксановић: Док год будемо морали, наводим 
пример Србије, да се боримо за један проценат за култу-
ру, за издвајање једног процента од бруто националног 
дохотка за културу и док се будемо морали борити за је-
дан минут културе у дневнику на националном сервису, 
а будемо загрнути политиком, дневном политиком, по-
штујући ту делатност, разуме се, јер смо дозволили да 
се она претерано бави нама, и док не будемо ослободи-
ли простор да будемо са књигама као што су Андриће-
ве, ми немамо баш велику прилику да стигнемо дале-
ко. А ако повећамо те проценте и повећамо те минуте и 
сате читања писаца као што је Андрић, имамо прилику 
да стигнемо далеко као што у томе може да помогне и 
један овакав разговор са више места и из више земаља 
које су настале од наше заједничке земље, а да тај раз-
говор буде толерантан, да буде помирљив, и да се види 
да можемо бити пример како и о осетљивим стварима 
можемо мирно разговарати. На томе се захваљујем. 

Александар Гајшек: И ми се захваљујемо вама што сте 
били овогодишњи учесници Београдског контрапунк-
та. Свако добро.

Зоран Милутиновић: У Знаковима поред пута Андрић каже: „Гледајући беду 
и заосталост у којој живим и одрастам, ја сам се још као млад човек зарекао 
да ћу радити неуморно рукама и мислима...“ То је јако упечатљиво, мислим да 
је он био нека врста антрополошког песимисте, да је био склонији идеји да се 
свет неће битно променити набоље. Не да ће постајати гори, него да ће увек 
и у свим временима, у различитим облицима, постојати исте ове силе под ко-
јима ми данас живимо и под којима су људи одувек живели. 
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УЧЕСНИЦИ О КОНТРАПУНКТУ

Ђорђе Матић:
Хвала велико организатору на позиву, задовољство и привилегија било је го-
ворити на вашој конференцији.

Елизабета Шелева:
Било ми је задовољство учествовати на вашем, изванредно осмишљеном и ор-
ганизованом скупу. Протекао је у подстицајном и корисном дијалогу, где се пуно 
ствари могу изнова промишљати и вредновати. Имала сам ретку прилику за ду-
ховно и интелектуално освежење, одмеравање различитих гледишта, као и су-
чељавање са поштованим колегама, од којих сам могла да чује и научим нешто 
ново. Тиме смо, верујем, одали и највеће признање Андрићевом завету и духу 
толеранције.

Дарко Танасковић:
Драго ми је ако сам и мало допринео успеху ове вредне манифестације одано-
сти Иви Андрићу. Било ми је задовољство да дам свој скроман допринос овој 
вредној културној манифестацији и манифестацији културе.

Миро Вуксановић:
Било ми је задовољство да учествујем на конференцији. Све је било примерно 
организовано.

Тихомир Тика Станић у улози Иве Андрића на Београдском 
контрапункту
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Б Е О Г Р А Д С К А  И З Ј А В А

Међународна конференција БЕОГРАДСКИ КОНТРАПУНКТ носи име Београда, града који лежи на 
старој, симболичној граници светова, месту честих судара и културних укрштања, у тежњи да наш 
разговор буде садржајна размена и прожимање. Потреба за сусретима уважава појединачне разлике и 
различита наслеђа, која на важан начин утичу на наш поглед на свет.

Велики српски писац који је живео у овоме граду, нобеловац Иво Андрић, указао је на то да је у послу 
којем је посветио живот садржана права историја човечанства. Култура зна да истина о човеку и о 
времену нема само једну страну. Култура не би требало да осуђује, него да тежи разумевању и сарадњи.

Данашња епоха коју карактерише превласт технологије, потискује на маргину некада неспорне културне 
тежње. Заоштравају се односи међу државама и народима и поравнава културно обиље света. 

Ако се у нечему свакако можемо сложити, то је да стваралаштво не трпи наметнуте истине и ограничења, 
ма одакле они долазили. Глобални стил живота који се намеће као једини могућ и једини прихватљив, 
претвара античку или просветитељску визију потпуног човека у једнодимензионално биће, а људску 
заједницу у биомасу са идејом што суженије критичке свести.

У то име, мимо других подела и разлика које су неизбежне, култура мора да допринесе 
вишедимензионалности света – да помогне освешћивању појединца клонулог под епохалним притиском.

Култура је израз запитаности и одговорности. Култура од разлика прави богатство контрапункта, а сваки 
разговор који се води са разумевањем чини корак у смеру таквог освешћења. 

Ми тај мали корак овде чинимо. 

Миро Вуксановић

Ђорђе Матић

Зоран Милутиновић

Елизабета Шелева

Дарко Танасковић

22. јун 2021.
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