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дру га чи је у окви ру књи ге. Чи та о цу ни је по треб но да ви ди без број цр те жа 
и огле да о ис тој или слич ној по ет ској те ми/мо ти ву, већ онај ну жни дра
мат ски склоп ко ји да је из ве сну екс по зи ци ју, кли макс и не ку вр сту раз
ре ше ња, фи на ла. У слу ча ју збир ке Из срећ не ре пу бли ке не до ста ја ло је 
не што од те фи нал не усред сре ђе но сти, ка да је реч о ње ној це ли ни. На 
ни воу пак по је ди нач них пе са ма, као и у прет ход ним Ма то ви ће вим ру
ко пи си ма, пам ти ће мо не ка ан то ло гиј ска оства ре ња.

Бо ја на СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

РО МА НЕСК НА ХРО НИ КА СРП СКЕ  
КРА ЈИ ШКЕ ИСТО РИ ЈЕ

Ан ђел ко Ану шић, Гла со ви са Гра ни це, Срп ска кра ји шка те тра ло ги ја I, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Но во Са ра је во 2016

Ан ђел ко Ану шић – пе сник и при по ве дач, ро ма но пи сац, есе ји ста 
и ан то ло ги чар срп ске на род не по е зи је, но ви нар и пу бли ци ста, пре га лац 
на по љу срп ске кул ту ре, овом обим ном књи гом об у хва та ви ше од два 
ве ка срп ске кра ји шке исто ри је, на Гра ни ци „с обе стра не ње не ви ли це”, 
Вој не и Бо сан ске, па и мно го ши ре. Сво је вр сна спо ме ни ца, сло је ви та 
хро ни ка, ствар не исто риј ске до га ђа је сми ре но пре пу шта тзв. Не по зна том 
Хро ни ча ру, али и на ра то ру, да би као ама нет усво ји ла при ступ из ру ко
пи сног Днев ни ка (при у че ног чо ба ни на ко ји је по гу био сво је ста до), по
кој ног де де Си ме, од ми ља Си ма на, Су жње ви ћа, ста ри ном Кр не те из 
Бо сан ске Ду би це. А тај при ступ гла си: „Да бу дем оштар на пе ру... а 
пра ве дан и не по не сен стра шћу. Да не др жим ни чи ју стра ну. Не по ту рам 
ни ко ме ни ри јеч у уста, ни штап у ру ке... Би ље жи ти а да ме не ниг де не ма.” 
На дру гом ме сту, сам Ану шић ће ре ћи: „Ау тор је у ди ле ми као и увек. 
Не зна ко ме да ве ру је. Пре пу шта чи та о цу да раз ре ши...” И за и ста, Ану
шић је по кре нуо чи та о це на раз ми шља ње, отво рив ши по себ но по гла вље 
у срп ској књи жев но сти.

У Ану ши ће вом де лу, објек ти ви зо ва на жи вом, лич ном чо ве ко вом 
суд би ном, исто ри ја по ста је књи жев ност, што не зна чи да пре ста је да има 
до ку мен тар ну вред ност. Она је књи жев ност и ка да го во ри о по зна тим 
лич но сти ма као што је био епи скоп дал ма тин ски Си ме он Кон ча ре вић, 
ко ји је сре ди ном 18. ве ка под при ти ском Ва ти ка на (мле тач ких вла сти) 
био при ну ђен да са сто ти нак срп ских по ро ди ца пре бег не у Ки јев, или 
као што је био па три јарх Јо сиф Ра ја чић, не у стра ши ви бо рац про тив уни
ја ће ња, или пак Ни ко ла Бе го вић у 19. ве ку, па рох и про то на ме сник у 
Хр ват ском Са бо ру, не у мор ни са ку пљач срп ске на род не тра ди ци је. С дру ге 
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стра не, књи жев ност по ста је исто ри ја. У свом згу сну том, дра ма тич ном 
ожи во тво ре њу, књи жев ни ли ко ви утки ва ју се у ствар ност, умет нич ком 
ве шти ном ау то ра – ау тен тич ни до бо ла. Ау тор је имао ту сре ћу или не
сре ћу, али у сва ком слу ча ју гор ку пред ност што је срп ска исто ри ја Кра
ји не са ма по се би, пред ста вља ла ау тох то ну тра ге ди ју.

Исто риј ска на у ка има по дат ке о до се ља ва њу у Вој ну кра ји ну на 
хи ља де срп ских по ро ди ца, о њи хо вом пра ву да у од ре ђе ном пе ри о ду ужи
ва ју зе мљи ште, а да за уз врат бес плат но вр ше вој ну слу жбу и да бу ду 
од во ђе ни на ра зна ра ти шта у име Хаб збур шке ца ре ви не (за ау стриј ско 
на сле ђе, у сед мо го ди шњи рат, у рат про тив ре во лу ци о нар не Фран цу ске, 
у рат про тив На по ле о на, у Ита ли ју, у рат про тив Ма ђа ра...). Зна се да од 
дру ге по ло ви не 18. до кра ја 19. ве ка ра ту је бли зу 400.000 кра ји шни ка, 
али се не зна број по ги ну лих и ра ње них. „Сви вр бу ју во је не гла ве за свој 
или ту ђи ша нац”, за пи са ће Ану шић.

Све је то кон кре ти зо ва но у окви ри ма жи вот не сва ко дне ви це ли те
ра ри зо ва них ли ко ва. Та ко Си ман Су жње вић и ње го ва же на Јо ка у Се ли
шту до би ја ју да ис кр че „про стор ду жи не пе де сет и ши ри не три де сет 
ко ра ка”, а на че ти ри угла бу ду ће гра ђе ви не „зе мљо ме рач” по ба да ле ско ве 
шта по ве на чи јим вр хо ви ма се ве зу ју цр ве не ни ти. „Сад би ка ко су на ши 
ста ри ра ди ли, тре ба ло да ухва ти мо жи вог ву ка и да са њим тро стру ку 
оп ход њу на чи ни мо око те ме ља, да ку ћа и че љад бу ду за шти ће ни од сва ке 
на па сти људ ске и звје ре ће”, за кљу чу је зе мљо ме рач. Та град ња ку ће и пре
жи вља ва ње по ро ди це у њој, уз „бра шно од на гу ље не бу ко ве, гра бо ве и 
бре зо ве ко ре”, нај жи во твор ни ји је ис каз дру штве ног по ло жа ја, огле да ло 
оби ча ја и ве ро ва ња до се ље ни ка, али из над све га њи хо ве не мер љи ве 
ви тал но сти и, по ред свих не во ља, ис каз о про ду жет ку ло зе Су жње ви ћа 
и чу ва њу ро до сло ва. 

Књи га и по чи ње до жи вља јем Си ма но вог по том ка При ба на Су жње
ви ћа, је да на е сто го ди шња ка, ко ме се кроз по де ра ну, ру пи ча сту це ра ду, 
док ле жи на ле ђи ма на трак тор ској при ко ли ци у по кре ту (јед ној од мно гих 
у ду гој ко ло ни трак то ра, коњ ских за пре га и ста рих ау то мо би ла), по вре
ме но ука жу зве зде, а он сра ме жљи во „игра жми ре” са њи ма. Тај де чач ки 
су срет са зве зда ма, као су прот ност све оп штем ово зе маљ ском ја ду у 
вре ви жи во тињ ских и људ ских гла со ва прог на них у Олу ји 1995. го ди не, 
јед но је од нај у пе ча тљи ви јих ме ста у књи зи. Сле ди низ ре а ли стич ких, 
на ту ра ли стич ких при зо ра про ду бље них пси хо ло шком ка рак те ри за ци јом 
љу ди и зби ва ња. То је је дин стве но књи жев но и сто риј ско све до че ње о 
Олу ји, о му ко трп ном пу ту ка Ма ти ци и дра ма тич ном при хва ту у њој.

При бан ће се ше сна ест го ди на ка сни је вра ти ти да ви ди за ви чај, 
„та мо ку да... се са мо шу ма вра ћа” и за те ћи ће сли ку „збри са них ку ћа где 
се на ста ни ло ви со ко ши бље и ко ров”. На гро бо ви ма сво јих ста рих ку не се 
да ће пи са ти о ро до сло ву ста бла Су жње ви ћа, „за пра во о срп ској Кра ји ни 
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и Кра ји шни ци ма с обе стра не Уне, Са ве, Дри не и Ду на ва у че ти ри ру кав ца”. 
И за и ста ће га на пи са ти да се не за бо ра ви.

Иста по тре ба за не за бо ра вом, овај пут чу де сно пр ко сна, сна жна у 
сво јој од бра ни од зла, учи ни ће да Миљ кан Де сни ца, из да вач на дру гом 
кра ју све та, сво јој кће ри, ро ђе ној у из бе глич кој ко ло ни трак то ра, на де
не име Олу ја, као што ће ње ног ро ђе ног бра та кр сти ти име ном Бље сак, 
у да ле ком Чи ка гу. Ова кво име са мо по се би, као што би би ло и жен ско 
име Кра ји на, по ста је ар хе тип ска сли ка. На „ко лек тив ном пла ну”, за кљу
чи ће де вој ка Олу ја, у уло зи уред ни це Су жње ви ће вог ру ко пи са, „...транс
цен ди ра дух ко смич ког тра ги зма ко ји је за де сио је дан на род, тра ги зма 
ка кав се мо же на ћи, на при мјер у сти хо ви ма на род не пје сме”:

...Што је не бо – да је лист хар ти је,
Што је го ра – да је гушч је пе ро,
Што је мо ре – да је цр на тин та,
Да ти пи шем три го ди не да на
Не бих сво јих ис пи са ла ја да...! 

Срп ска на род на по е зи ја и усме но пре да ње ни су са мо бли ски је зич
ком фон ду Ан ђел ка Ану ши ћа. У ње гов ме та фо рич ки го вор по мо ћу сли ка 
утка не су, на при мер, из ре ке: вје тар у но га ма, ма гла да се ка ши ком мо же 
за гра би ти, или по сло вич ка по ре ђе ња – де ча ку се ра ме ови си ло као да је 
уте као из Ја се нов ца (што по себ но ука зу је ка ко она на ста ју и ка ко, уко
ре ње на, до би ја ју сво је пси хо ло шко об ја шње ње), да не го во ри мо о ни зу 
дру гих го вор них фор ми. Пи сцу је ве о ма бли зак по глед на свет срп ске 
усме не тра ди ци је. Ње гов на чин ми шље ња осло њен је на ду бин ске сло
је ве усме ног ства ра ња и го во ри у при лог ва жно сти тра ди ци је за очу ва ње 
иден ти те та и ин те гри те та срп ског на ро да, ма на ком се про сто ру и у ком 
вре ме ну се он на ла зио. „Баш ис под гра ни чар ске ка ба ни це ти ћи ле су се 
оне на ше пре див не на род не пе сме”, ре ћи ће у јед ном тре нут ку. Ни је 
слу чај но што по гла вља ње го ве књи ге но се на зив „ка зи ва ње”, ни ти што 
ка зи ва ње пр вог пред ста вља „сли ку свих сли ка, про шлих, са да шњих и 
бу ду ћих”, а оно ка зу је о Олу ји.

Вре ме нам не до зво ља ва да у овом крат ком при ка зу про го во ри мо 
о свим ва жним те ма ма ко је је об у хва тио Ану шић. О од но си ма Ср ба и 
Хр ва та, пра во сла вља и ка то ли ци зма, исла ма и хри шћан ства. О или ри
зму, о ма ђар скоау стриј ским су ко би ма и раз ли ка ма у по на ша њу Ср ба и 
Хр ва та у тим зби ва њи ма („...ми Ср би, хр ват ски со ју зни ци би је мо / се / 
са Ма ђа ри ма, а Хр ва ти... гле де, ћу те...”), о Књи жев ном до го во ру, о Стар
че ви ћу, о Анек си ји. О до бро твор ки Аде ли ни Ир би, пле ме ни тој Бри тан ки, 
ко јој је по све ће но бли зу сто ти ну стра ни ца књи ге, о ње ним Пу то ва њи ма 
по сло вен ским зе мља ма Тур ске, чи ње ни ци да је ус пе ла да про ме ни ен гле
ско јав но мње ње на кло ње но Тур ској у ко рист Ср ба, ње ном раз у ме ва њу 
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срп ског мен та ли те та. Ану шић го во ри и уоп ште о Ср би ма у очи ма стра
на ца, нпр. Ла мар ти на. За ма шан део ње го ве књи ге за у зи ма ме ђу соб на 
пре пи ска срп ских ин те лек ту а ла ца Кра ји шни ка, при ти сну тих хр ват ским 
не тр пе љи во сти ма, хр ват ском отво ре ном или при кри ве ном мр жњом, и 
њи хо вим по гле ди ма на Ср би ју на по чет ку 20. ве ка. Књи га го во ри о Бал
кан ским ра то ви ма и о Пр вом свет ском ра ту са срп ског и хр ват ског ста
но ви шта, ука зу је на не ми ле по де ле у срп ским по ро ди ца ма, чи ји се чла но
ви свр ста ва ју у две про тив нич ке стра не: мо би ли са ни – у ау стро у гар ску, 
а до бро вољ ци пре бе зи – у срп скоса ве знич ку, да би по сле срп ске по бе де 
(по већ по зна тој срп ској ла ко вер но сти) у ге не рал штаб вој ске Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца би ли при ма ни ау стриј ски и угар ски офи ци ри, 
пре те жно Хр ва ти. Не ћу ко мен та ри са ти Кр ле жин очај нич ки ва пај из апри
ла 1919. го ди не: „Беч гла ду је. Ау стри је не ма. Ру ља је за вла да ла сви је том, 
рат су до би ли бал кан ски Ци га ни...” Ни ти ћу на ве сти 75 хр ват ских по грд
них на зи ва за Ср бе, ни ти 7 срп ских, не у вре дљи вих, за Хр ва те (ко ли ко 
их има у де ди ном Днев ни ку), уз ко мен тар: „Не ма ви ше. То је за сад све. 
Мо жда ће ме ни би ти до пу њен. То тре ба оста ви ти вре ме ну.”

И да за вр шим. По ни ру ћи у од но се раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, пра
те ћи по ли тич ке ин те ре се тзв. ве ли ких си ла на Бал ка ну, ана ли зи ра ју ћи 
суд би ну срп ског на ро да ко ји се у обе Кра ји не, иа ко ве ћин ски, ве ко ви ма 
бо рио за свој оп ста нак и свој иден ти тет, Ан ђел ко Ану шић оста вља ле
ко ви ту по ру ку да је ис ку ство про шло сти нај ва жни ји за лог за бу дућ ност. 

На да МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ

ТЕ ЖИ НА НЕ ПОТ КУ ПЉИ ВО СТИ

Бран ко Ан ђић, Те шки ме тал, Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад 2014

Од 18. до 21. апри ла, у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра Но вог Са да 
по је да на е сти пут је одр жан Про зе фест, ко ји је ове го ди не уго стио јед ног 
до ма ћег пи сца, Мир ка Де ми ћа, и два пи сца из Хр ват ске – Дра га Ке ка
но ви ћа и Сло бо да на Шнај де ра. Ме ђу тим, по ло ви ну го сту ју ћих пи са ца 
чи ни ли су они из Ла тин ске Аме ри ке – Лу и са Ва лен су е ла и Сан тја го Рон
ка љо ло, ко је де ле без ма ло че ти ри де це ни је, и пи сац Бран ко Ан ђић, ро дом 
из Ср би је, али ко ји већ ско ро три де сет го ди на жи ви и ства ра на ју жно
а ме рич ком кон ти нен ту. Иа ко је на све ча ном отва ра њу фе сти ва ла у Срп
ском на род ном по зо ри шту ме ђу на род на на гра да „Ми ло ван Ви да ко вић” 
до де ље на ау стриј ском пи сцу Пе те ру Ханд кеу, ово го ди шњи Про зе фест 
је не ка ко про те као у ег зо тич ном да ма ру ла ти но а ме рич ких спи са те ља, с 
об зи ром на то да су њи хо ва го сто ва ња би ла нај по се ће ни ја, што ни ка ко 




