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П РИ  К А  З И  КЊИ  ГА

ГОР КИ ТА ЛОГ СТРА ДАЛ НИЧ КОГ ИС КУ СТВА

Ан ђел ко Ан у шић, Пи смо Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2015

За чи та о ца ко ји се по пр ви пут су сре ће са про зом Ан ђел ка Ану ши-
ћа, по да так ко ји се на ла зи на кра ју књи ге Пи смо Пе тру Ко чи ћу и још по-
не ко ме, у одељ ку „Бе ле шка о пи сцу”, мо же би ти од по себ ног зна ча ја јер 
от кри ва да је ау то ров ро ма неск ни опус у пот пу но сти усме рен ка пр о бле-
ма ти зо ва њу рат них де ша ва ња на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, тач ни је 
на под руч ју Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. Тај по да так, осим што про-
блем ски украт ко опи су је ње го ве ро ма не и при бли жа ва их чи та лач кој 
зна ти же љи, пред ста вља за пра во и сиг нал да Ану ши ће во про зно ства-
ра ла штво по при ма од ли ке јед не пра ве књи жев не ми си је ко ја за свој циљ 
има те ма ти зо ва ње стра да ња срп ског на ро да на овим про сто ри ма. Пи сац, 
на и ме, на кон три ро ма на, у пот пу но сти по све ће них ра то ви ма ко ји су се 
де си ли у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у бив шој 
Ју го сла ви ји, сво ју нај но ви ју књи гу при ча по све ћу је стра да њу Ср ба кроз 
је дан ду жи вре мен ски ток, при ка зу ју ћи га као стра вич ни кон ти ну и тет 
чи ји се крај не да на слу ти ти. Пи смо Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме, та ко, 
об у хва та пат њу срп ског на ро да од пе ри о да Ау стро у гар ске, па пре ко уста-
шких зло чи на за вре ме Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, до вер ско-гра ђан-
ског ра та де ве де се тих го ди на, ко ји је ов де, ме ђу тим, ис ка зан ви ше кроз 
на слу ћу ју ће зна ке ужа са ко ји ће усле ди ти, или пак кроз гор ку прог на нич-
ку али и по врат нич ку суд би ну. 

Ово су ро до љу би ве при че за сно ва не на бо га тој исто риј ској гра ђи, 
у ко ји ма се пре по зна је и ис тра жи вач ки рад на пла ну ге о по ли тич ких 
ги ба ња ко ја су се од ви ја ла свих ових ве ко ва на про сто ру бив ше Ју го сла-
ви је. Ме ђу тим, ве ро ват но је у та квим при ча ма још и нео п ход ни је про на ћи 
рав но те жу из ме ђу исто риј ских чи ње ни ца и етич ких ква ли те та, с јед не, 
и њи хо вог умет нич ког об ли ко ва ња у књи жев ни текст, с дру ге стра не. 
То хва та ње у ко штац са де мон ским вре ме ни ма и обез ду ше ним љу ди ма 
не мо же би ти ни лак ни при ја тан за да так, а по себ но не због чи ње ни це 
да се те ма, на жа лост, чи ни веч но све жа и вру ћа, што за ма ње ис ку сног 
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пи сца мо же пред ста вља ти про блем у ви ду пре ко мер не емо ци о нал но сти 
и су бјек тив но сти, бу ду ћи да ње но ства ра лач ко ова пло ће ње та да ла ко 
мо же да скли зне у па те ти ку и тен ден ци о зно аги то ва ње. Но, чи ни се да 
упра во то га не ма у Ану ши ће вим при ча ма. У њи ма ју на ци тр пе стра хот ну 
пат њу, пу ни су оча ја и гор чи не, али ау тор успе ва да се од мак не од њи хо-
вих суд би на, да са ре ла тив не дис тан це об ли ку је ка рак те ре и објек ти ви-
зу је њи хо ве је зи ве жи вот не при че. То сва ка ко не зна чи да су ове про зе 
без емо ци ја, на про тив, Пи смо Пе тру Ко чи ћу по тре сна је књи га, већ да 
је стра дал на си ту а ци ја чо ве ка, ов де углав ном при пад ни ка срп ског на ро-
да, по диг ну та на јед ну уни вер зал ни ју ра ван, те да ко ли ко про бле ма ти-
зу је не срећ ну суд би ну срп ског на ци о на (по себ но у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској), то ли ко и ар ти ку ли ше оне оп ште етич ке фе но ме не по пут 
мр жње и зла, ма ни фе сто ва них у људ ском об лич ју.

Ану ши ће ва књи га па жљи во је ор га ни зо ва на. Њен оквир чи не при че 
да те у епи сто лар ној фор ми, и оне из ме ђу се бе као да ус по ста вља ју ја сну 
се ман тич ку ре ла ци ју, и то из ме ђу по чет не, апо ка лип тич но-они рич ке ви-
зи је са ти ра ња срп ског на ро да ко ја до ла зи из 18. ве ка, с јед не, и за вр шних 
епи сто лар них ре до ва упу ће них са мом Пе тру Ко чи ћу из са да шње пер спек-
ти ве, с дру ге стра не, у ко ји ма се то ном ре зиг на ци је али и кри тич ке ин то-
на ци је исто вре ме но, су ми ра су мор на сли ка на ше ствар но сти. И све при че 
уну тар ова ко ис цр та них гра ни ца као да под у пи ру да ту оквир ну струк-
ту ру: оне су без ма ло по твр да ка та кли змич ке ви зи је из пр ве, али и узрок 
гор чи не и се те из по след ње Ану ши ће ве при че.

Умет нич ка вред ност при по ве дач ког об ли ко ва ња исто риј ских де-
ша ва ња и свих етич ких им пли ка ци ја у но вој Ану ши ће вој књи зи при ча 
по твр ђу је се пр вен стве но кроз ме та фи зич ки ква ли тет тра гич ног. Тра ги-
чан до жи вљај исто ри је, те ко лек тив ног али и по је ди нач ног жи во та, ко ји 
ов де ни је увек ну жно део срп ског на ци о нал ног би ћа – то је она ди мен-
зи ја ко ја истин ски од ре ђу је при че из Пи сма Пе тру Ко чи ћу. У том сми слу, 
осим при ча ко је те ма ти зу ју стра шну суд би ну срп ских жр та ва, под јед-
на ко су по тре сне и оне у ко ји ма су глав ни ли ко ви ро ди те љи њи хо вих 
уби ца, при пад ни ка му сли ман ских уста ша. У при ча ма по пут „Пе шки ри 
ко ји до зи ва ју сво је ве зи ље” и „Креч на ја ма” тра гич но зби ва ње по нај пре 
се од ви ја у уну тра шњо сти му сли ман ских ли ко ва, Нур ке и Су ља, у њи-
хо вим ду ша ма ко је не мо гу да из др же при ти сак зла ко је њи хо ва де ца чи не 
до ју че ра шњим ком ши ја ма и при ја те љи ма, што не у мит но од ре ђу је и 
њи хо ву тра гич ност ко ја ће кул ми ни ра ти и на ег зи стен ци јал ном пла ну.

Та уну тра шња, јед на ко ко ли ко и она ви дљи ва, спо ља шња дра ма, 
да је Ану ши ће вим при ча ма не што од но ве ли стич ких од ли ка. Прем да су 
ње го ве при че бли же жан ров ском од ре ђе њу при по вет ке, нај пре по ши рем 
при по ве дач ком за ма ху, број ним сред стви ма ре тар да ци је, по пут ди гре си ја 
и ре тро спек тив ног вра ћа ња у про шлост, а по том и по ши рем ди ја па зо ну 
ли ко ва ко је об у хва та ју, те бо га тог то по ним ског ре ги стра ко јим се да је 



ви ше не го пре ци зна и де таљ на ге о граф ска ма па срп ског стра да ња, оне 
у свом сре ди шту за пра во увек по чи ва ју на од ре ђе ној ег зи стен ци јал ној 
на пе то сти, на жи вот ној дра ми ко ја те жи из ве сном за вр шет ку, на жа лост 
уна пред тра гич но на слу ће ном. Го то во увек је по сре ди кљу чан до га ђај 
из жи во та ју на ка, што је но ве ли стич ка цр та, и ма ко ли ко крај мо гао да 
се на слу ти, он нај че шће би ва та ко ђе не ка ко но ве ли стич ки на гао и нео че-
ки ван. То је ви дљи во у број ним при ча ма, по пут већ по ме ну тих „Пе шки ра 
ко ји до зи ва ју сво је ве зи ље” и „Креч не ја ме”, али и у при чи „Бре зо ва ча, 
пут на Ма сли но ву го ру”, по том у „Хај ка чу из цар ске шу ме”, или пак у 
при чи „Бел ка”, на при мер. Од ли чан при мер та кве при че мо же се уо чи ти 
упра во у „Хај ка чу из цар ске шу ме”, ко ја кроз све де не пор тре те раз ли чи-
тих ли ко ва (слич но не ким при по вет ка ма Вељ ка Пе тро ви ћа) пла стич но 
до ча ра ва те жач ку суд би ну на ро да то га вре ме на. Ов де је дра ма, ме ђу тим, 
при ка за на кроз су коб етич ког прин ци па и оног ег зи стен ци јал ног, од но-
сно у не мо гућ но сти да се из ми ре осе ћа ње еле мен тар ног људ ског до сто-
јан ства, с јед не, и љу ба ви пре ма по ро ди ци и ро ди тељ ске спрем но сти на 
жр тву, с дру ге стра не. Но, иа ко по се ду ју не сум њи ву дра му, уну тра шњу 
или спо ља шњу, све јед но, и те жњу ка раз ре ше њу, Ану ши ће ве при че по-
нај пре су бли же од ре ђе њу при по вет ке бу ду ћи да те же те ма ти зо ва њу и 
ар ти ку ли са њу вред но сно ши рих, по ве сних, етич ких, дру штве них и 
ци ви ли за циј ских пи та ња, што ипак ни је при мар на но ве ли стич ка ори-
јен та ци ја.

Пи смо Пе тру Ко чи ћу пре пли ће раз ли чи те тех ни ке при по ве да ња, 
док сам умет нич ки по сту пак, иа ко на гла ше но ре а ли стич ки, у се би но си 
и мо дер ни стич ке осо би не. При че ком би ну ју по зи ци ју све зна ју ћег при-
по ве да ча и тра ди ци о нал ног при по ве да ња у тре ћем ли цу са тех ни ком 
уну тра шњег мо но ло га и до жи вље ног го во ра, сом нам бул на ста ња и фан-
та зма го рич не ви зи је, ди ја ло шке се квен це и вр ло убе дљи ву де скрип ци ју. 
Са мо при по ве да ње ни је ли не ар но већ је ре тро спек тив но и ско ко ви то, 
пре пли ће ре а ли стич ки по глед са су бјек ти ви зо ва ним до жи вља јем све та 
и при ро де. Ком по зи ци о на струк ту ра ње го вих при ча не рет ко је за сно ва-
на на ан ти те тич ком прин ци пу ко ји укр шта са да шњост са про шло шћу, 
стра хо ту са иди лом, стра да ње са спо ко јем и ле по том, пред о се ћај смр ти 
са се ћа њем на жи вот. И ве ро ват но из та ко кон траст но да тих вред но сних 
и ег зи стен ци јал них ре ла ци ја и из ви ре по ја ча ност осе ћа ња пат ње и гор-
чи не, мно го ви ше и пре не го ли се та за леп шим вре ме ни ма. У ду ху мо-
дер ни стич ког на сле ђа, Ану шић уме да се осло ни и на тех ни ку мон та же 
ко ја је у функ ци ји ис ти ца ња уну тар ње рас тр за но сти и ду шев них не ми-
ра, као у при чи „Ка ља че”, ко ја пра ти не срећ ну го ло о точ ку суд би ну глав-
ног ју на ка. Упра во овим раз ли чи тим тех ни ка ма и про ме на ма пер спек ти-
ве пи сац по сти же при по вед ну ди на мич ност и по кре тљи вост, за хва љу ју-
ћи че му се ја вља ефе кат ау тен тич не тра гич но сти све та ко ји се пред ста вља.
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По себ ну упе ча тљи вост Ану шић оства ру је на је зич ко-стил ском 
пла ну, где је зич ким иди о мом „чо ве ка из на ро да” вер но ка рак те ри зу је 
сво је ју на ке. Ње гов при по ве дач ки је зик оди ше све жи ном и лек сич ким 
бо гат ством, си гур ном и раз го вор но ин то ни ра ном ре че ни цом, спон та но-
шћу и при род но шћу у ар ти ку ла ци ји, би ло да су у функ ци ји ис ка зи ва ња 
оних ду бљих пси хо ло шких ста ња, по пут ко шмар них зби ва ња и зна ко ва 
ду шев не обо ле ло сти, би ло да су по сре ди ди ја ло шки па са жи или пак опи-
си при ро де. Та ко мо же мо на и ћи на јед но став но али ефект но по ре ђе ње 
у ко јем је снег „сув и си тан као ше ћер”, или, кад је о цре по ви ма реч, на 
сја јан ме та фо рич ки ис каз: „ма хо ви на за кри ва ше њи хов гли не ни стид”, 
док је за при мер све жи не је зич ког и стил ског из ра за, ко јим ова књи га 
зби ља оби лу је, до вољ но на ве сти ци тат ко јим се, у ина че тра гич ној при чи 
„Пе шки ри ко ји до зи ва ју сво је ве зи ље”, при зи ва про шло и хар мо нич но 
вре ме: „При смо ка је би ла шљи во ви ца, од де сет го до ва, што крв ним жи-
ла ма за зми ју ља ко ка кав гмаз!” Но, на ве де но лек сич ко бо гат ство огле да 
се и у фон ду оних ре чи ко је слу же упра во за име но ва ње усмр ћи ва ња, и 
то је не што што се мо же на зва ти лек сич ким при ло гом срп ског стра да ња: 
„Не ма људ ске сто пе, ср це мо је, ђе не ко га од мо га вје ро за ко на ни су за ско-
чи ли и скол чи ли, сно же ка ли, за гу ши ли и сја ми ли.”

 Ану шић је мај стор при по ве да ња. Пу но је по ве сног зна ња али и ис-
ку стве ног са зна ња утка но у ове при че. Пи сац има до бро при по ве дач ко 
око да ви зу ел но пред ста ви свет сво јих про зних де ла, јед на ко као што 
по се ду је и од го ва ра ју ћу ин ту и ци ју и има ги на ци ју да ду шев но про ду би 
сво је ју на ке. Оту да је у ње го вој нај но ви јој књи зи при ча сва ка ра ван из-
ве де на ства ра лач ки убе дљи во: и је зич ко-стил ска ар ти ку ла ци ја, и пла-
стич но пси хо ло шко и со ци о ло шко до ча ра ва ње ли ко ва, и пре ци зно да та 
драм ска си ту а ци ја, и исто риј ско кон тек сту а ли зо ва ње, што све у куп но 
во ди ка склад ној ком по зи ци о ној и се ман тич кој це ли ни умет нич ког све-
до че ња о тра гич ном стра да њу на шег на ро да.

Сва тра гич ност стра да ња Ср ба у Ану ши ће вим при ча ма сва ка ко 
да про из и ла зи из ши ро ког вре мен ског окви ра ко ји ова књи га об у хва та, 
а он се раз ви ја од ау стро у гар ских до нај но ви јих вре ме на, про из и ла зи из 
мр жње и зла ко ји су до жи ве ли вр ху нац по себ но за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, про из и ла зи из шо кант них и на ту ра ли стич ки да тих сце на ње го вог 
за ти ра ња, али и из јед не обес по ко ја ва ју ће спо зна је о по но вљи во сти и 
ци клич но сти зло де ла ко ја се над њи ма спро во де. Тај вид пе ри о дич но сти 
пат ње и по гро ма ау тор пот цр та ва уво ђе њем лајт мо ти ва хај ке ко ји се у 
ви ше при ча функ ци о нал но ва ри ра, чи ме по при ма ја сно сим бо лич ко 
зна че ње по срп ску суд би ну. И као што Ан дрић де таљ но опи су је ужас 
на би ја ња Ра ди са ва на ко лац у ро ма ну На Дри ни ћу при ја, та ко и Ану шић 
осе ћа оба ве зу да те ма ти зу је не чо веч но по сту па ње ко је не ма ни ка квих 
до дир них та ча ка са вред но сти ма ка ко ји ма би на ша ци ви ли за ци ја тре ба ло 
да стре ми.
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Ма ло је све тлог а пу но не људ ског у Пи сму Пе тру Ко чи ћу и још 
по не ко ме. Ово су по тре сне при че пу не ја у ка и гор чи не, бо ла и жа ла над 
стра да њем срп ског на ро да, али и, по себ но у на слов ној при чи, екс пли-
цит не кри ти ке све сти са вре ме ног чо ве ка и ње го вог ола ког за бо ра вља ња 
зло де ла ко ја овај на род све упор ни је и све че шће су сти жу у ње го вом исто-
риј ском тра ја њу. 

Ђор ђе ДЕ СПИЋ

 КАД ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈЕ ЗА ЋУ ТЕ, КАД ИСТО РИ ЈА 
ЗА ЋУ ТИ, А РО МАН ПРО ГО ВО РИ

Је ли ца Зу панц, Bist du Дра ги ша Ва сић?, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Жан ров ско од ре ђи ва ње књи ге Bist du Дра ги ша Ва сић? као ро ман-
си ра не би о гра фи је ве ро ват но би са мој књи зи ви ше шко ди ло не го што би 
би ло ин фор ма тив но: чи та лац на вик нут на са вре ме ни фе но мен ре ци кла же 
умет нич ких де ла и по зна тих (или ма ње по зна тих) при ча та кво од ре ђе ње 
схва тио би као још је дан по ку шај да се на нов на чин пред ста ви по зна ти 
си же. Дра ги ша Ва сић ни је остао скрај ну ти пи сац (као што је јед но вре-
ме био), али је уоч љи во да су оста ла мно га ме ста пра зни не у ње го вом 
бур ном жи во то пи су. Где је уби јен? Шта је био по опре де ље њу? Ко је при-
ват но био Дра ги ша Ва сић? „На пра ви ла сам спи сак ва ших ети ке та: на ци о-
на ли ста, из дај ник на ро да, па три о та, ко му ни ста, ан ти ко му ни ста, ма сон, 
кви слинг, де сни чар, ле ви чар, ре пу бли ка нац, мо нар хи ста, чет ник, ен ка ве-
де о вац, срп ски Хе мин гвеј, ми ни стар кул ту ре у Не ди ће вој ко ла бо ра ци о-
ни стич кој вла ди са оку па тор ском Не мач ком, чо век с не мач ке по тер ни це, 
рат ник, де кла си ра ни ре зер вни ка пе тан, Дра жин иде о лог, па три јар ха лац, 
па лан ча нин, ру ски оба ве шта јац, со вјет ски оба ве шта јац, ен гле ски оба ве-
шта јац – при пре мао 27. март за Бри тан це, па ци фи ста, чу вар ра дио-ста-
ни це Му ста фе Го лу би ћа ко ји је пред рат до шао из СССР-а да уби је Ти та, 
пи сац сен ти мен тал ног срп ског ре а ли зма, со ци јал ни пи сац, пи сац ро ман-
ти зма, екс пре си о ни ста, же но мр зац, и та ко да ље” (стр. 100), ка же нам у 
ро ма ну Дра ги ши на ро ђа ка, „на ра тор”. Дат у фор ми пи са ма ко ја ли ко ви 
не пре кид но јед ни дру ги ма пи шу, овај ро ман пре ва зи ла зи тип ску ро ман си-
ра ну би о гра фи ју и пре о бра жа ва се у епи сто лар ну по ро дич ну (и)сто ри ју, 
ус по ста вља ју ћи та ко „де мо кра ти ју мр твих”, као што у сто ји у мо тоу, а 
чи ји је ау тор Г. К. Че стер тон.

Сре ди шњу ли ни ју ро ма на чи ни по знан ство на ра тор ке и Та тја не 
Ва сић Ја ни ћи је вић, кћер ке Дра ги ше Ва сић, и по тра га за фо то гра фи јом 
тро ји це де ча ка за ко је се прет по ста вља да су Дра ги ша и дво ји ца ње го ве 
бра ће из по ро ди це Зи сић. Ми ке лан ђе лов ска тај на оба ви ја ту фо то гра фи ју: 




