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СТИЛ ДЕ БАР СКОГ ДР ВО РЕ ЗА

Ан ђел ко Ану шић, ПисмоПетруКочићуијошпонекоме, Слу жбе ни гла сник, 
2015

Срп ски књи жев ник Ан ђел ко Ану шић, пло дан и ви ше стру ко на гра
ђи ва ни ау тор, пред ста вља нам но ву књи гу сво јих при ча по све ће ну „по
стра да лим и пре жи ве лим кра ји шким Ср би ма у хр ват ским вој ним опе ра
ци ја ма Ма е страл, Бље сак и Олу ја – о 20. го ди шњи ци из го на”. Већ ова ква 
по све та усме ра ва чи та о ца на тон и те ма ти ку при ча, ис при ча них бо га тим 
је зи ком и сти лом ко ји нас под се ћа на де бар ски ико но ста сни др во рез. Али 
у тим за ре зи ма фи них или гру бих за се ка у др ве ну суп стан цу от кри ва мо 
крв и су зе из гна них у чи је име Ану шић го во ри. Ба рок но рас при ча ни је зик, 
чу вар за бо ра вље них и све ма ње ко ри шће них ре чи, сто ји на су прот сва ко
днев ном спо ра зу ме ва њу и ого ље ном во ка бу ла ру ко ји смо све ви ше при
ну ђе ни да ко ри сти мо ка ко би нас дру ги, на ро чи то мла ђи, раз у ме ли. Оби ље 
ре чи, ко ва ни ца и ме та фо рич них име ни ца ко је Ану шић ко ри сти не пре
ла зи у ма ни ри зам, ни ти се оти ску је на кли за ви те рен го ми ла ња кон стру
и са них, из ми шље них ре чи ко је сре ће мо у ру ко пи си ма не ких це ње ни јих 
књи жев них са вре ме ни ка. На су прот њи хо вом ли те рар ном по ступ ку ов де 
има мо оби ље, рас кош ре чи отрг ну тих од за бо ра ва, у ши ро ком ра спо ну 
од пе сме, ве се ља и по ша ли ца до ја у ка и по след њих уз да ха. Та ко Ану ши
ћев из раз иде од по ет ских „упле та ка” (да се по слу жи мо ње го вим из ра зом) 
ре чи ко је су пра ви пе снич ки из раз, ве нац ђур ђев дан ски и ивањ ски на 
дав но на пу ште ном кућ ном до врат ку, до ре чи спле те них у зми јо ли ки тр нов 
ве нац ко ји је ста вљен на гла ву чи та вог срп ског на ро да, а да ни ко не мо же 
ре ћи због че га, ка да и ко ли ко ду го има да га но си. 

Да је ау тор ових про зних ме да љо на пе сник, то нам се ука зу је из 
го то во сва ког ре да при че, на чин ка ко је за по чи ње, увод ним па су сом 
ко ји је чи ста пе сма у про зи као у при чи „Су се ди ко ји су др ве ће по ста ли”, 
где ка же: „Ко сио је као да гро бље тре би од тра ву љи не и чка ља, бо ја
жљи во и са гр чом на ли цу, су ждр жа ног да ха, па зе ћи да не по вре ди ис
тру ле лу, сру ше ну кр ста чу или за ра слу хум ку.” 

И на ста вља о чо ве ку ко ји се по сле ду гог пе ри о да из бе гли штва 
вра тио на сво је, оста рео и оне мо ћао али ре шен да не бу де ви ше у из бе
глич ким цен три ма не до стој ним чо ве ка. За ти че пу стош, ко ров и из дан ке 
из вр шне вла сти зе мље ко ја ви ше ни је ње го ва, у ко јој је не по же љан. Тај 
опо ри, оско ру шни укус по врат ка „на сво је” про вла чи се као је дан од 
нај ва жни јих лајт мо ти ва ових при ча, као ис хо ди ште свих из бе глич ких 
суд би на ко је су про шле од трак тор ске ко ло не усме ре не ка Ко со ву и ду
бо кој уну тра шњо сти Ср би је, пре ко из бе глич ких цен та ра, кам по ва и 
при нуд них сме шта ја код љу ди ко ји су их гле да ли ис под ока, до ја ло вих 
по ку ша ја рас па љи ва ња но вог ог њи шта ко ји су се по пра ви лу за вр ша ва
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ли не у спе хом, фи нан сиј ским кра хом и че жњом за за ви ча јем. Но, ве о ма 
је ва жно ре ћи, у свим тим слич ним а опет раз ли чи тим при ча ма о људ
ским суд би на ма Ану шић не иде ка пре те ра ној па те ти ци, још ма ње гло
ри фи ка ци ји свог на ци о на као без гре шног, иде ал ног или не по роч ног, 
да ле ко од то га. Он у фи ном ду бо ре зу оста вља гру ба, не у гла ча на ме ста 
свих на ших про ма ша ја, из да ја и су рев њи во сти, исто риј ских и лич них 
гре ша ка ко је су отка ле ову пла шта ни цу ис под ко је као да ви ше не ма ни 
те ла, ни на де, ни ве ре у вас кр сну ће. 

Ану шић је хро ни чар очи глед них исто риј ских ре фре на, ме ђа ша 
срп ске про па сти кроз ве ко ве, од вре ме на Вој не кра ји не и жи во та у слу
жби ма ри ја те ре зи јан ског цар ства, све до по след њих два де сет го ди на 
огле да ња у ту ђем на пу клом ко ри ту ко је је мо ра ло би ти на зва но бла го
дар јем. Опо ми њу ћи тон ове про зе не иде ка оп ту жба ма, али их не где 
ду бо ко у се би кри је, про зи ва ју ћи ти хо, го то во ша па том ону Ср би ју ко ја 
је окре та ла гла ву и нер ви ра ла се због но вих и но вих та ла са из бе гли ца, 
остра шће на по ли ти ком и сном о пра вед но сти сва ког ра та, па и гра ђан
ског, за ба вље на сво јим не ма њем и ус кра ће но сти ма, сле па пред ве ћом 
не сре ћом прог на них ко ји су уми ра ли жељ ни да још јед ном ви де сво ја 
зга ри шта. Тај то пос срп ских зга ри шта ко ји по ста је за је дан део на ро да 
суд би на, а за дру ги, онај у ма ти ци, са мо но вин ска или те ле ви зиј ска вест 
на ко ју се ве о ма бр зо огу гла ло, основ ни је мо тив ових при ча ко је се тру
де да отрг ну од за бо ра ва јер – жи во та ви ше не ма, он је уга шен и са да је 
при по ве да че ва ми си ја да све не за ра сте у тра ву и чкаљ, да се у вр ло 
бли ској бу дућ но сти са свим за бо ра ве стра да ња и пат ње срп ског на ро да 
ко ји све ви ше и сам бри ше тра го ве, ви ше или ма ње ве што глу ме ћи сво
ју опре де ље ност за има ги нар ни, уни тар ни евро пе и зам и мон ди ја ли зам, 
не све стан ра ља ко је се отва ра ју пред ње го вом бу дућ но шћу. 

У том оти ма њу по след њих уга ра ка на ци о нал ног по но са и пре по
зна ва њу бит них од ред ни ца иден ти те та ко је још са мо ти ња ју у све сти 
но вих на ра шта ја, ви ди мо нај ве ћи зна чај Ану ши ће ве про зе. Она не сто
ји у про сто ру и исто риј ском то ку срп ске књи жев но сти са ма за се бе, 
на про тив. Чи ни нам се да бо гат ство је зи ка и по себ но реч ник пат њи и 
стра да ња, огор чен зми ји ним мле ком, ду гу је по не што Скен де ру Ку ле
но ви ћу, док ду би на про ми шље них сно ви ђе ња и се ћа ња мо жда и не све
сно ода је при зна ње фи ло зоф скопо ет ском из ра зу Вла да на Де сни це, ко ји 
у срп ској књи жев но сти (већ за мор но за ва ђе ној око тач них раз вр ста ва ња 
и на ци о нал ног по ре кла ау то ра) оста је узор ме мо ар ски сно ви ђе не про зе, 
укла па ња се ћа ња по за ко ни ма сна и ја ве ко ји се пре пли ћу. Та ко Ану шић 
већ у увод ној при чи „Цар ска рец ка, што би се ре кло” као око сни цу узи
ма јед но стра шно сно ви ђе ње, за по чи њу ћи збир ку чи стом фик ци јом и 
але го ри јом, да би нам у при ча ма ко је сле де пре зен то вао ве шти ну пре
пли та ња фик ци је и до ку мен та ри стич ког књи жев ног по ступ ка све до 
пре по зна ва ња мо гу ћих би о граф ских па и ау то би о граф ских де та ља. Њи
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хо ва пре по зна тљи вост мо гла би за сме та ти упор ним пре пра вља чи ма 
исто ри је и иде о ло ги ја, али ту се по но во на сце ни по ја вљу је пе сник ко ји 
све за о гр ће у вео или по кров, че шће ово дру го. 

Мо гло би се про це ни ти да је ве ћи на при ча ис при ча на у ти пич но 
па три јар хал ном ко ду, са му шкар ци ма као про та го ни сти ма осло бо ди о
ци ма, зе мљо дел ци ма, оче ви ма и до ма ћи ни ма, по го рел ци ма и по врат ни
ци ма у раз ру ше не до мо ве. Не где из при крај ка, за бра ђе не у сво ју му ку, 
под те шком об ра ми цом сва ко днев не бит ке за пре хра њи ва ње по ро ди це, 
у мут ним ход ни ци ма са бир них цен та ра и са ња ју ћи сво је ку ће и до ма
ћин ства сва у сја ју њи хо вог му ко трп ног и це ло жи вот ног прег ну ћа, жи
ве на стра ни ца ма ове про зе и же не, пре све га мај ке и са пут ни це, оне што 
кад јед ном по ве жу гла ву цр ном ма ра мом ви ше је не ски да ју. У рит му 
тог па три јар хал ног жи вот ног хо да и ко да ру рал ног ста нов ни штва оне 
вр ло рет ко учи не не што што је из до ме на му шког „де ло ва ња”, као у 
при чи „Пе шки ри ко ји до зи ва ју сво је ве зи ље”, где се јед на му сли ман ска 
мај ка и су пру га, по ви је на под те ре том и сте гом ко ју јој на ме ће ње на 
ве ра, у већ за о ши ја ном, од суд ном тре нут ку ус пра вља да би од бра ни ла 
сво је срп ске ком ши је и до бро тво ре. Но њен глас оста је уса мљен у хи
сте рич ним по ви ци ма хај ке на до ју че ра шње ком ши је и при ја те ље и уса
мље ни ва пај за прав дом не мо же да спре чи тра ге ди ју ко ја се већ од ви ја. 
У тој при чи мо жда је нај ви ше до шао до из ра жа ја Ану ши ћев сми сао за 
де таљ, пе снич ки бри жљив опис сит ни ца ко је су чи ни ле је дан спо ко јан 
жи вот ко јим он гра ди сво је вр сне жа нрсце не го то во иде а ли зу ју ћи про
шлост и крат ке пе ри о де су жи во та оних под кр стом и по лу ме се цом. 

Не кри ју ћи за вр шном при чом, по ко јој је и чи та ва збир ка до би ла 
име, ко ли ко ду гу је Пе тру Ко чи ћу али и Ра до ју До ма но ви ћу, у фор ми за
ми шље не епи сто ле он при ка зу је при ли ке са да шње па и бу ду ће Ко чи ће вим 
је зи ком и на фо ну ње го вих те ма. Та стра шна по ру ка, да ја у ци са Зми ја ња 
и да ље од је ку ју срп ским ро дом, али их све ма ње не ко чу је и још ма ње о 
њи ма при по ве да, оста вља го рак укус на кон чи та ња Ану ши ће ве про зе, 
на то пље не лич ним ис ку ством ко ли ко и суд би ном чи та вог на ро да у све 
без об зир ни јем и без оч ни јем ра се ја ва њу, са да не ви ше бал кан ским већ 
бе ло свет ским про сто ри ма. У тим од ме ра ва њи ма људ ске пат ње, час згу
сну те као је згро атом ске че сти це, час огром не и бес крај не као па нон ска 
рав ни ца и не бо из над из бе глич ких пу те ва, ви ди мо ми си ју Ану ши ће вог 
књи жев ног ра да, осло бо ђе ног днев не по ли ти ке и по ли ти кант ства, про
же тог че жњом и пе снич ком но стал ги јом за про шлим, осве шће ног у сми
слу хра брог са оп шта ва ња исти на и без мно го на де у бу дућ ност ко ја не 
мо же ни да опро сти ни да за бо ра ви. Тај гест не пра шта ња ни је освет нич
ки а још ма ње на по јен мр жњом, он је по след њи бље сак сун че ве све тло сти 
у зе ни ци, по след њи дах и уз дах оних ко је је во лео, ко јих се се ћа и чи је 
суд би не ва пе за сми слом чак и са оне стра не по сто ја ња. 
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