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Ми ћо Цви је тић је књи гом Свет и ку ћа оства рио зна чај но, трај но 
све до чан ство о ве ку та ме и ра за ра ња, и из бе глич кој, бес кућ ној суд би ни 
чо ве ка. Суд би ни ко ја за хва та чи тав свет – од Са ра је ва, до Си ри је, Ира ка 
и ши ром пла не те ру ши се све што је људ ском ру ком ство ре но. Али – „Кроз 
ру ше ви не се нај бо ље цео свет ви ди”. И Цви је ти ће ва пе сма из ра сла је, 
про гле да ла из по ру ше ног, из пе пе ла као пти ца фе никс, и за то ће тра ја ти 
кроз вре ме на, упр кос зло де ли ма и ру ше њу свих свет ских ру ши те ља. 

Да ни ца ВУЈ КОВ

НИ ЧИ ЈЕ СЛУ ГЕ И ВИ ШАК ИСТО РИ ЈЕ

Зво ни мир Вуч ко вић, Се ћа ња из ра та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
2015

У по ку ша ју да од го нет не мо сми сао из да ва ња књи ге Се ћа ња 
из ра та Зво ни ми ра Вуч ко ви ћа у 2015. го ди ни од стра не јед не та ко 
зна чај не ин сти ту ци је као што је Срп ска књи жев на за дру га, ко ја 
је ову књи гу об ја ви ла у свом 107. „пла вом” ко лу, ва ља ло би обра
зло же ње раз ло га и мо ти ва овог из да вач ког по ду хва та по тра жи ти 
у оном под руч ју ко је би ис кљу чи ва ло a pri o ri осла ња ње на иде о
ло шко усме ре ње осно ва но на ау то ро вом би о граф ском по дат ку. То 
би, да кле, био про стор са мог тек ста, под руч је са др жа ја ове ме мо
а ри сти ке и ње них по ру ка ко ји ма је у ста њу да хра ни свест скло ну 
здра вој, не у си ље ној ак ту е ли за ци ји и пре по зна ва њу зна че ња тих 
по ру ка у кон тек сту са вре ме них исто риј ских то ко ва и дру штве но
по ли тич ких за пи та но сти над без да ном на ци о нал не суд би не. А 
ге о по ли тич ких опре де ље ња, или ма кар стре мље ња, на ро чи то.

Ка пе тан Зво ни мир Вуч ко вић, ко ман дант Пр вог рав но гор ског 
кор пу са Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, по ра но пре ми ну лом би о ло шком оцу Хр ват, књи гу Се ћа ња 
из ра та пр во бит но је об ја вио 1977. го ди не и за њу до био На гра ду 
„Сло бо дан Јо ва но вић” срп ске еми гра ци је за нај бо љу књи гу об ја
вље ну те го ди не ван зе мље. Пре ма тврд њи исто ри ча ра Че до ми ра 
Ан ти ћа, ау то ра пред го во ра овом из да њу, Вуч ко вић се чи та о цу као 
ме мо а ри ста мо же учи ни ти „де цен три ра ним из сво га вре ме на, са
вре ме ни ји по ко ле њи ма сле де ћег, 21. ве ка”, „уко ли ко упо ре ди мо 
ње го ве спи се са де ли ма са вре ме ни ка, по себ но се ћа њи ма пар ти
зан ских ве те ра на”. Са знај на вред ност ових ме мо а ра, ко ја се те ме љи 
и на по ме ну тој ми сли о њи хо вој са вре ме ној чи тљи во сти, по твр ђу
је се не то ли ко ве зом уме ре ног и не пре тен ци о зног то на тек ста ових 
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се ћа ња са од не дав но про кла мо ва ним на ра ти вом о из јед на че њу и 
из ми ре њу Рав но гор ског и пар ти зан ског по кре та (не, да кле, у окви
ру рав но гор скопар ти зан ске на ви јач ке по ле ми ке), ко ли ко до жи
вљај ном не по сред но шћу и опи сом од но са ко ји је пре ма си ту а ци ји 
у ко јој се на ла зи ла не са мо Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни већ 
и чи тав срп ски на род има ла им пе ри ја на чи јем је че лу био чо век 
ко ји је том на ро ду ди јаг но сти ко вао бо лест од ви шка исто ри је. 

Ме мо ар скопро зно тки во Вуч ко ви ће вог тек ста, из ли ве но у 
ја сне, пит ке, а стил ски по сто ја не ре че нич не це ли не, на сво јим по
е тич ним ру кав ци ма не пре ла зи гра ни цу на гла ше не сен ти мен тал
но сти, иа ко се та ква опа сност са ма ну ди, по себ но у си ту а ци ја ма 
ка да опи су је од нос са бли ским лич но сти ма. Не што друк чи јим 
то ном, ко ји ипак ис трај но чу ва диг ни тет пи сме но сти и је зич ког 
осе ћа ја пред рат ног шко ло ва ног офи ци ра и обра зо ва ног гра ђа ни на, 
овај текст осен чен је на ме сти ма ау то ро вих све до че ња о ме ха ни
зми ма са ве знич ког од но са пре ма осло бо ди лач ким прег ну ћи ма 
Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни. Ли це мер ног од но са, пре све га. 
Бри тан ског, пре свих. Кон крет не по сле ди це та квог од но са у рат ним 
усло ви ма и окол но сти ма по ме ра ња те жи шта са ве знич ке по мо ћи 
(ко ја је пре ма Рав но гор ском по кре ту у нај ве ћој ме ри би ла де кла ра
тив нопро па ганд не при ро де) Вуч ко вић ра све тља ва у раз ма тра њу 
при су ства са ве знич ких вој них ми си ја и у јед ном и у дру гом шта бу 
два по кре та от по ра. Tрезвеним и отре жњу ју ћим вој нич ким уви
дом, при том, не дво сми сле но за кљу чу је да је то при су ство, у ча су 
кад је са ве знич ко опре де ље ње већ би ло не у пит но, има ло пре све
га оба ве штај ни ка рак тер, на ште ту по кре та ко ме сам при па да. 
Тран спо ну ју ћи свест ко ја у тим ча со ви ма на ду у са ве знич ку по моћ 
пре по зна је као илу зи ју, а из не ве ре на обе ћа ња као из да ју, ау то ро во 
огор че њем по сре до ва но раз об ли ча ва ње ис кр са ва у, ина че рет ком, 
иро ниј ском дис кур су. Та ко, опи су ју ћи јед но не ис пу ње но обе ћа ње 
га ран то ва но офи цир ском реч ју бри тан ског бри га ди ра Армстрон
га, Вуч ко вић за кљу чу је: 

Ми слим да се и Армстронг жде рао што ни је одр жао реч али, као 
до бар вој ник, он је био спре ман да за ин те ре се сво је им пе ри је под не се и 
нај ве ће жр тве. 

На ли ни ји вред но ва ња ове књи ге са ста но ви шта ње ног по тен ци ја
ла да и са вре ме ним по ко ле њи ма ка же не што о ак ту ел ном пре по зна ва њу 
исто риј ских фор ми од но са Бри тан ске им пе ри је пре ма срп ском на ро ду 
и др жа ви, ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је на овом по љу доц ни је као 
исто ри чар оства рио ака де мик Дра го љуб Жи во ји но вић ука зу ју се као 
ви ше не го ре ле вант на ре фе рен ца. Ме ђу тим, у овим се ћа њи ма по сре до
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ва на је и јед на епи зо да из 1942. го ди не у ко јој ау тор на во ди зна чај но 
ре зо но ва ње цен трал не фи гу ре ових ме мо а ра, ге не ра ла Дра го љу ба Ми
ха и ло ви ћа, у ко јој се та ко ђе из на ла зи ве за са не ким од са вре ме них те за 
из обла сти до ма ћих ге о по ли тич ких ис тра жи ва ња. Вуч ко вић из но си 
се ћа ње на ре чи ко ман дан та Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни: 

Оно што га је бри ну ло, а ни сам си гу ран да је то нај бо љи из раз, би ла 
је чи ње ни ца да Фран цу ска у овом ра ту ни је ни дру го ра зред на си ла. По ње
го вом ми шље њу, то ће има ти рђа вих по сле ди ца по суд би ну ма лих на ро да 
Евро пе, кад се бу де при сту пи ло ор га ни за ци ји ми ра у све ту. Ми ха и ло вић 
је сма трао да су је ди но Фран цу зи раз у ме ли про бле ме др жа ва ство ре них 
по сле па да Ау стро у гар ске мо нар хи је. Њи хов ути цај те шко да ће има ти 
не ко га зна ча ја на за вр шет ку ра та. Дух, ко ји су Фран цу зи по др жа ва ли за 
вре ме Пр вог свет ског ра та, ни је се уоп ште осе ћао у да на шњем свет ском 
су ко бу. Ми ха и ло вић је то са из ве сном но стал ги јом по но вио ви ше пу та.

Ако у по то њим ана ли за ма фран цу ске ге о по ли ти ке Дра ган Пе тро вић 
пот цр та ва зна чај фран цу скосрп ских од но са у афир ма тив ном исто риј ском 
сми слу, он да не де лу је од већ уси ље но раз мо три ти ка ко са др жај Вуч ко
ви ће ве књи ге на по је ди ним ме сти ма, али и у свом основ ном то ну, ко ре
спон ди ра са ре зул та ти ма са вре ме них исто ри о граф ских и ге о по ли тич ких 
ис тра жи ва ња на је дан са знај но на дах њу ју ћи на чин. Та кав ко ји ства ра 
ути сак ан ти ци па циј ске ди мен зи је не ких од, у се ћа њи ма, из не се них уви да.

Сам ге не рал Ми ха и ло вић ука зу је се у ре до ви ма ове по ве сти као 
не на ме тљи ва фи гу ра бла гог ли ка, чи ји је укуп ни мо рал ни ау то ри тет, 
пре ма тврд њи ау то ра, у по је ди ним мо мен ти ма у то ку ра та био је ди на 
ко хе зи о на си ла ко ја је ње гов по крет и Ју го сло вен ску вој ску у отаџ би ни 
одр жа ла и спре чи ла њи хов ор га ни за циј скоиде о ло шки рас пад и не ста
нак. Нај о дли ко ва ни ји срп ски офи цир у јед ном ноћ ном раз го во ру са Вуч
ко ви ћем у воћ ња ку под шу ма диј ским не бом, при ти снут упор ним са ве знич
ким зах те ви ма за мак си мал ним ан га жо ва њем сна га про тив оку па то ра 
у ци љу сла бље ња ње го вих ка па ци те та на Африч ком фрон ту и огор чен 
уза луд ним оче ки ва њи ма са ве знич ке по мо ћи у оруж ју, из ри че ре чи ко је 
је, по ау то ро вом све до че њу, у то ку ра та че сто по на вљао, али их се и до
слов но др жао: „Ни смо ми ни чи је слу ге, па ни са ве знич ке.” Ова је згро
ви то пр ко сна ми сао, крик до след ног, не јед ном ис по ље ног не при ста ја ња, 
свој пот пу ни сми сао и сим бо лич ку сна гу ис по ља ва у кон тек сту ал ном 
окру же њу при мед бе о ви шку исто ри је. Да ли су они ко ји чу ва ју свест 
ко ја се у па ро ли о ни чи јим слу га ма ус по ста вља као же ља да се слу га 
ни ко ме не бу де осу ђе ни на не ги ра ње вла сти те исто ри је и пра ва на по
што ва ње и спо зна ју те исто ри је као исти не, и на све оно на шта ци ни зам 
о ви шку исто ри је мо же да асо ци ра, са мо је јед но од пи та ња ко ја се у 
кон тек сту ове исто риј ске фе но ме но ло ги је кон сти ту и шу. 
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Слу чај са мог Зво ни ми ра Вуч ко ви ћа, јед ног од рет ких офи ци ра из 
Ми ха и ло ви ће вог не по сред ног окру же ња ко ји је рат пре жи вео (за хва љу
ју ћи за дат ку по ко јем се на шао у Ита ли ји, а по сле ра та пре ко Фран цу ске 
оти шао у САД) спа да у ред оних ко ји су, у по гле ду из бо ра ет нич ког или 
кул ту ро ло шког иден ти те та, са ми ода бра ли и за све до чи ли соп стве ну 
при пад ност. Ма да Че до мир Ан тић у пред го во ру ис ти че да је Вуч ко вић 
„ро ђен у ка то лич кој, хр ват ској по ро ди ци, био део на ста ју ћег ју го сло
вен ског на ро да”, те да „ње гов иден ти тет ни је зна чај но из ме њен у од но
су на ње го ву ори ги нал ну по ро ди цу”, Вуч ко вић ове ме мо а ре за вр ша ва 
тек стом јед не сво је бе се де из го во ре не у еми гра ци ји, из чи јег се са др жа
ја да на зре ти лик ње го вог иден ти тет ског окви ра. Ако се ре че ни ца ко ја 
прет хо ди том го во ру („Што се Ср ба ти че, они су у сво јој исто ри ји баш 
у тра ге ди ја ма, као што је ова, на ла зи ли под сти цај за бу ду ћа прег ну ћа”) 
и мо же чи та ти као ана ли тич ки по глед ис ко са не ко га ко не при па да срп
ском на ро ду или срп ској кул тур ној за јед ни ци, већ за њу са мо има сим
па ти је, две ми сли у са мом тек сту ин тер по ли ра ног го во ра сво јим тер ми
но ло шкоидеј ним са др жа јем фо кус ова кве пер цеп ци је ипак уне ко ли ко 
ме ња ју. У јед ној го во ри о су шти ни свог прег ну ћа и ци љу по кре та ко ме 
при па да („Оно што за све нас тре ба да оста не не про мен љи во и нај бит
ни је, то је ин те рес срп ског на ро да као це ли не...”), док у дру гој све до чи 
о сво јој ви зи ји ко лек тив не бу дућ но сти („Сло бо дан чо век, си гу ран у се
бе и у сво ју бу дућ ност, гра ђа нин зе мље у ко јој је ет нич ко и кул тур но 
срп ство об је ди ње но у гра ни ца ма ја ке за јед ни це као што би мо гла би ти 
но ва Ју го сла ви ја...”). Ако се не би за не ма ри ла ни, на осно ву укуп ног 
ме мо ар ског то на ли те та, прет по ста вље на емо ци о нал на но та у све три 
на ве де не ми сли, он да се не би смео иг но ри са ти ни њен упут носа знај ни 
по тен ци јал.

Вуч ко ви ће ва Се ћа ња из ра та ука зу ју се да нас као при лог исто ри
ји на ших ис ку стве них осве до че ња да „тре ба да тра жи мо спа са у ге о по
ли тич ком кон цеп ту ко ји ни је ан гло сак сон ски” (Дра ган Пе тро вић). Ова 
ме мо ар ска књи га као да се сво јим са др жа јем, при сту пом и на чи ном 
из ла га ња, то ном и на чи ном ли те рар не ар ти ку ла ци је, са ма ну ди под вр
га ва њу оној вред но сноса знај ној исто ри о граф ској па ра диг ми ко ју исто
ри чар Ми лош Ко вић у на уч ном сми слу прет по ста вља са вре ме ном оце
њи вач ком при сту пу у исто риј ској на у ци у Ср ба. Ње на са вре ме на чи та ња 
мо гла би по све до чи ти ка ко ово шти во сво ју суб вер зив ну сна гу не ис по
ља ва ви ше то ли ко у од но су на ре во лу ци о нар нопар ти зан ски на ра тив, 
ко ли ко у од но су на мит о са ве зни штву, та ко из ра зи то ра бљен у не ким 
по ку ша ји ма по ли тич ке псе у до а по ло ги је Рав но гор ског по кре та.

Лу ка БАЉ




