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Књига месеца - Фебруар
ПИСАЦ И ПРИЧА
Стваралачка биографија Иве Андрића Жанета Ђукић Перишић
У години прославе 120 година од рођења Иве Андрића,Жанета Ђукић Перишић
написала је књигу о преплитању живота и дела нашег јединог нобеловца.Књига
је,заправо,измењена и допуњена њена докторска дисертација.
Опште је познато да је Андрићев приватни живот био велика тајна, али је за њега владало
и влада изузетно интересовање.Жанета Ђукић Перишић на почетку књиге у више
наврата напомиње како је сам Андрић заступао становиште да биографија писца не би
требало да буде предмет истраживања његових критичара и да је то наглашавао у скоро
сваком интервју.Ипак, Жанета Ђукић Перишић напомиње:,,Писац који је током целог
живота,према сопственом признању,са нарочитом пажњом читао дневничке
белешке,преписке,мемоаре и биографије великих стваралаца,упорно је одбијао да било
која биографска чињеница може помоћи у разумевању његовог дела."
Упркос томе, Жанета Ђукић Перишић латила се обимног истраживања и показала нам
огромну сличност између пишчевог живота и дела,говорећи о Андрићевом делу као о
одразу проживљеног.Изузетно сликовито приказала нам је свој подухват цитирајући
Данила Киша који се сећа рукотворина своје мајке, која је израђивала џемпере чудесне
лепоте са увек новим и оригиналним шарама,али нико није могао да слути колико се
разнобојних петљи, преплета,чворова,парања и расплитања слило у њих.Ауторка
наглашава да је управо тако она покушала да расклопи Андрићев стваралачки опус ,да га
изврнемо и погледамо с наличја.
Сам обим књиге-преко 600 страна великог формата, довољно говори о величини
подухвата.А једна напомена ауторке више говори о томе како би ову биографију требало
схватити:,,...никада не би требало изгубити из вида да уметност ретко настаје
праволинијски и белодано из непосредних околности у којима се аутор налази.Да није
тако,не би било ни чаролије уметничког дела,које нас заноси непоновљивошћу и оригиналношћу свога бића." Зорица
Стојановић-Јанковић

Жанета Ђукић Перишић - биографија
Жанета Ђукић Перишић рођена је у Београду где је завршила основну школу, гимназију и
Филолошки факултет - одсек за Светску књижевност. Магистрирала је такође на
Филолошком факултету са темом "Лик Томе Галуса у делу Иве Андрића", докторирала на
Филозофском факултету у Новом Саду тезом "Тематско-мотивски, идејни и поетички аспекти
Андрићевог стваралаштва у биографском и историјском контексту".
Објавила је неколико књига и већи број радова из области теорије и историје књижевности.
Говори руски, италијански, енглески и немачки.
Радила је као саветница у задужбини Иве Андрића у Београду.
На питање чиме Андрић привлачи толику пажњу Жанета Ђукић Перишић одговара:
"Претпостављам да је то зато што он у својим делима покушава и успева да хронички мирно
и објективно, на темељу сазнања које му је пружио аналитички увид у давна историјска
збивања, имплицитно укаже на универзалне, вечне, непроменљиве моделе понашања у
људском друштву и константе људске природе. Главно питање Андрићеве поетике јесте
однос према историји и могућност књижевне артикулације одређеног историјског искуства.
Са извесне повесне дистанце, Андрић је разумео да историја, нарочито у превратничким
обртима, своје енергије увек црпи на штету поједине људске судбине".
Наравно да једно уметничко дело најпре треба тумачити из њега самог, као да смо га нашли у боци на дну мора... Али, тај
такозвани иманентни приступ, који је у потпуности маргинализовао личност уметника, прогласивши "смрт аутора", колико год
био продуктиван, толико је, са друге стране испуштао из вида једно широко и богато поље-предкњижевни капацитет дела који
је на овај или онај начин ударао специфичан печат делу. Ја сам у својој књизи покушала да, на нов начин, уз отклон од

позитивистичке искључивости, вратим занимање и за оно што делу претходи и да пратим како су елементи Анрићеве
биографије, замаскирани, преобликовани, као путници са лажним пасошем, на мала врата, улазили у његово дело дајући му
специфично обележје".

Књига месеца - Јануар

Архимандрит Тихон (Шевкунов) дипломирао је драматургију на Свесавезном државном кинематографском институту "С.А.Герасимов"(нагли развој совјетског филма 20-тих година почиње отварањем ове, прве
државне филмске школе у свету,1.9.1919год.).
Отац Тихон казивање у књизи почиње осветљавањем свог пута ка вери. Интелигентни московски дечак,
потом студент а онда и дипломац државног универзитета ,института кинематографије, говори о свету
невидљивом као о самом по себи очигледном, који тиме постаје потпуно разумљив и за читаоце. Све у књизи
одише личним искуством и истанчаним ауторским стилом. Спознаја током студија да су велике личности
светске историје били верници: Достојевски, Кант, Пушкин, Толстој, Гете, Паскал, Хегел, Њутн,
Мендељејев...(насупрот њима ликови који нису будили симпатије, за које се везивало све оно најзлокобније и
најодбојније у судбини Русије и у светској историји - Маркс, Лењин, Троцки, Хитлер, сви су били атеисти).
Отац Тихон о свом духовном развоју говори савим отворено. Упознавање са Мендељејевљевим научним
трактатима од стране сарадника Вернадског музеја у Москви и примена неких од њих, открива групи
студената да могу да успоставе нарочиту везу са неспознатљивим али сасвим реалним бићима која су се
представљала различито, али која су знала најскровитије тајне свакога од присутних. Ипак,што су се више
заносили опитима осећали су све већи немир и очајање. Овакво стање довело је до тога да им је дух једне
ноћи, тражећи од њих пимоћ, понудио отров тј. да му се придруже. Група младића тек тада се освестила и
потражила помоћ од свештеника, који им је, на срећу, указао да су општили са злодусима, демонима.
Отац Тихон наставља да говори о свом животном путу, о повременим посетама манастиру, о једном невероватном пророштву прозорљивог
старца, који оцу Тихону, тада тек дипломцу кинематографије, говори о животном путу који ће се реализовати у монаштву.Тада почиње
његов преображај, свест о постојању невидљивог света и свест о његовом утицају на видљив свет. Архимандрит Тихон: "У књизи се
документовано говори о свету који је ту око нас.Савим близу нашег, обичног и познатог. Само што ми од важних и сујетних послова тај
свет не примећујемо. Док се не испостави да живимо живот - не примећујући главно.
А жива сведочанства су најважније што имамо. И Јеванђеље - то су сведочанства апостола о њиховом животу са Христом."
Запањујућа сведочанства о мноштву чудеса и појава изазивају подозрење, али на провокативна питања новинара архимандрит Тихон мирно
одговара: "Нисам имао потребе да било шта измишљам - све што ћете овде прочитати догађало се у животу. Многи од оних о којима се
приповеда и дан данас су живи."
Књига има још једну веома битну димензију. Отац Тихон говорећи о прозорљивим старцима и архимандритима руске цркве, који су били
потпуно различитих карактера, од врло кротких до оштрих ратних ветерана, даје нам историју руске православне цркве и указује на
невероватну борбу да она опстане у Совјетском Савезу.
Отац Тихон, познат широј јавности као Путинов духовник и човек који је написао сценарио за филм "Пропаст империје" дошао је у жижу
интересовања књигом која је у Русији продата у милионском тиражу, коју је руска књижевна критика означила као књигу "о светлим
људима у црном."
Зорица Стојановић-Јанковић
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