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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: 
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ко су би ли де ча ци са сли ке? Од го вор на то пи та ње при зи ва број не при-
пад ни ке по ро ди це Зи сић-Ва сић, ко ји у си жеј ној струк ту ри ро ма на има-
ју ско ро јед нак удео као и два глав на жен ска ју на ка. Сва адре си ра на на 
Дра ги шу Ва си ћа, пи сма ша љу и Дра гу тин Зи сић, Ми ка (Ми ха и ло С. Пе-
тро вић), Ма ли ша, је дан „из не над ни ро ђак”, па чак и сам Дра ги ша Ва сић 
(у том слу ча ју адре си ра но на „дра гог ро ђа ка”), при пад ни ци чак че ти ри 
ге не ра ци је – и на тај на чин ус по ста вља ју Че стер то но ву де мо кра ти ју 
мр твих (са жи ви ма). Ме ђу тим, не са мо на тај на чин ус по ста вља се ди-
ја лог вре менâ: кроз цео ро ман ме сти мич но се по ја вљу ју Дра ги ша Ва сић 
и Ми ро слав Кр ле жа и у ви ду драм ског ди ја ло га по ле ми шу о пи та њи ма 
хра бро сти, прав де, ан га жо ва ња, вре ме на, књи жев но сти, сло бо де го во ра 
и штам пе и, на рав но, о исто ри ји. 

Суд би на Дра ги ше Ва си ћа под во ди се под суд би ну Бру на Шул ца, 
пољ ског пи сца је вреј ског по ре кла, ко јег су уби ли ге ста пов ци при по врат-
ку ку ћи 1942. го ди не. На слов ро ма на све до чи о тој ди рект ној ве зи: Bist 
du Bru no Schultz? и два смр то но сна мет ка; Bist du Дра ги ша Ва сић? и 
ме так смр ти и из гнан ства. Ме ђу тим, из у зев те јед не, не ма дру гих ре фе-
рен ци на Бру на Шул ца. На про тив, у овом ро ма ну ја ви ће се као алу зи је 
или не по сред ни ци та ти де ло ви из дру гих књи жев них оства ре ња, пр вен-
стве но срп ске књи жев но сти. Ка ко и Дра ги ша Ва сић ша ље пи сма, мо гућ-
но је при ме ти ти да су то тек сто ви из ње го ве про зе и да су ре чи ње го вих 
ју на ка у овом слу ча ју ре чи са мог Дра ги ше Ва си ћа; та ква по ду да ра ња 
учи ње на су са мо у оним слу ча је ви ма ка да се за и ста мо же го во ри ти о 
ау то би о граф ским па са жи ма у Ва си ће вој умет нич кој про зи (о иде ји да-
ва ња жи во та за отаџ би ну у „Ре кон ва ле сцен ти ма”, о кћер ци као но вој на ди 
за жи вот у „Цр ве ним ма гла ма”, о по кој ној се стри у „Ви тлу”, „Ре си мић 
до бо шар”, ко ји је до био нај ви ше про сто ра од свих при ча итд). У ро ма ну 
Bist du Дра ги ша Ва сић? на ћи ће мо и дру ге Ва си ће ве при че и тек сто ве 
(„Ис по вест јед ног сме те ња ка”, „На паст”, „Два ме се ца у ју го сло вен ском 
Си би ру”), али и по зи ва ња на Ем ба ха де и ро ман-ме мо ар Код Хи пер бо ре-
ја ца Ми ло ша Цр њан ског, Днев ник Ми ро сла ва Кр ле же, Мо дер на вре ме на 
у про зи Дра ги ше Ва си ћа Ми ла Лом па ра, Пи смо из 1920 Ива Ан дри ћа... 

Ро ман Bist du Дра ги ша Ва сић? по ста вља пи та ња ко ја исто ри ја не 
по ста вља и по ку ша ва да на њих од го во ри. На ла зе ћи сво ја упо ри шта у 
жи во ту и де лу Дра ги ше Ва си ћа, ау тор по ку ша ва да нам при бли жи лик 
овог ака де ми ка, ње го ве мо ти ве, све то на зо ре, при ват ни жи вот. Ва сић се 
укљу чу је у са вре ме ни тре ну так и пре ко пи са ма ко ја му ша ље Ма ли ша, 
на ра тор кин син. Он се Ва си ћу обра ћа са де ли мич ном вре мен ском ди-
стан цом, нај пре као прав ни ку са пи та њи ма шта да ра ди ка да га је јед ном 
при ли ком по ли ца јац за у ста вио, шта ка да је спа сао по вре ђе ну мач ку, 
ка ко да на ста ви са ста жи ра њем у бол ни ци где сви за ки да ју и пот кра да ју; 
по том му се обра ћа и као ро ђа ку: да ли да при хва ти по сао у Нор ве шкој, 
ка ко да оста не у Ср би ји а се би обез бе ди за жи вот. Ма ли ши на дра ма, иа ко 
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мо жда спо ред на спрам ве ли ке исто риј ске при че Дра ги ше Ва си ћа, исто-
вре ме но је и ти хи ва пај мла ди ћа су о че ног са на шим не во ља ма. Не без 
раз ло га, по след ње пи смо је Ма ли ши но Дра ги ши Ва си ћу у ко ме ка же да 
је Осло „леп и сун чан град”, где се ште де енер ги ја и ре чи.

 Има ју ћи све ово у ви ду, као и мно го што шта тек на по ме ну то (ре-
ци мо, Ми ки на пи сма о ста њу у ју го сло вен ској вла ди у еми гра ци ји и ње на 
не е фи ка сна штам па, или бе ле шке Дра гу ти на Зи си ћа, Ва си ће вог уја ка, 
о рат ним и по сле рат ним вре ме ни ма), до би ја се ути сак да је књи га Bist du 
Дра ги ша Ва сић? не са мо ро ман си ра на би о гра фи ја не го и мо де ран ро ман, 
у ко јем се до ку мент и фик ци ја су сре ћу у по ку ша ју бла гог и не жног осве-
тља ва ња не са мо ис так ну тог по је дин ца – Дра ги ше Ва си ћа – не го чи та вог 
кул тур но-исто риј ског и при ват но-по ро дич ног фе но ме на ко је тај ис так-
ну ти по је ди нац са со бом ве зу је. Дру гим ре чи ма, ова књи га ни је мо гла 
би ти дру га чи је на пи са на, ако хо ће да за до во љи под јед на ко и чи та о ца 
ра зо но де и чи та о ца књи жев не кул ту ре.

Вик тор ШКО РИЋ

МАР ЛИ НО ВО НЕМ(УШТ)О ЧИ ТА ЊЕ

Дра ган Бо шко вић, За блу де чи та ња, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Ни шта се не до би ја ба да ва. И цве ће се рас цве та ва,
и пти це до ле ћу на вре ме, тек по сле мно гих са ти при пре ме.

 Свет као да се бу ни про тив пр вих по ку ша ја
да се на пра ви план по ста ња, то јест да се он пој ми.

Пре ва зи ла зе ћи про шлост, уви ђа ју ћи раз ли ку
из ме ђу на ме ра и оства ре ња, ми иде мо на пред.

(Вик тор Шклов ски, Енер ги ја за блу де,
прев. Жа не та Ђу кић, Про све та, Бе о град 1985, 34)

При ста ју ћи на са те при пре ме и на енер ги ју по ку ша ја, Дра ган Бо шко-
вић опре де лио се за про ла зак кроз за блу де. На кон За блу да мо дер ни зма 
(2010), усле ди ла је књи га За блу де чи та ња (2015). Ако је Цр њан ски лу тао 
ви так са сре бр ним лу ком, Бо шко вић лу та енер ги јом за блу да, ко је мо жда 
ни су сре бр не, али су од дра го це ног ма те ри ја ла. Ако се ове две књи ге упо-
ре де, мо же се ре ћи да се не за па жа са мо кон ти ну и тет на уч ног ра да већ 
и јед на па лимп сест ност чла на ка, на осно ву че га је мо гућ но за па зи ти да су 
ау то ро ве од ре ђе не те мат ске и ми са о не пре о ку па ци је про ду бље не, до дат-
но пре и спи та не, али и кри тич ки под ри ве не. Не ла год но је при хва ти ти 




