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АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Ка ко би сте у по е тич ком сми слу опи
са ли ак ту ел ни тре ну так са вре ме не срп ске про зе? Шта је на сле ди
ло пост мо дер ни зам осам де се тих и де ве де се тих го ди на про те клог 
ве ка?

Ан ђел ко Ану шић: По сма тра но у основ ном то ку, тај тре ну так 
ка рак те ри ше раз у ђе на, ба зич на ма три ца (од екс пре си о ни зма, над
ре а ли зма и ре а ли зма, пре ко су ре а ли зма, хи пер ре а ли зма и оцва лог 
пост мо дер ни зма, до нео а ван гард них стру ја ња и иде о ло шког, ме та
фи зич ког кон струк ти ви зма), а ино ви ра них при по вед них по сту па ка 
на фо ну ми то по ет ског, исто риј ског, ствар но сног и по сти сто риј ског, 
мон ди ја ли стич ког, ау то по е тич ког, кул ту ро ло шког, ан ти тра ди циј
ског, ко р по ра тив ног, кон тра по ли тич ког, фељ то ни стич ког, па ра бо
лич ног, на ив ног и ин фан тил ног, фан та стич ног, де кон струк тив ног. 

А с те мат ског аспек та ка рак те ри ше га пре те жна за о ку пље
ност гло ба ли стич ким (ста рим) пр тља гом (епи фе но мен ма њин ског; 
то ле ран ци ја; ма ни фест бал кан ског помирењa, ре ги о на ли зма и 
евр о у ни о ни зма; су ро ги ра ње иде о ло шког и кри ти ци стич ког дис
кур са са вла сти тих мар ги на као по сла ни це соп стве не, изо ло ва не 
по зи ци је; ау стро марк си стич ка ау то су ге сти ја о апо ка лип тич ној 
срп ској кри ви ци; јо ги стич ко ути ски ва ње ман тре са мо за бо ра ва, 
по ти ра ње фи гу ре се ћа ња, бри са ња Ar he; уз ми ца ње пред ствар но
шћу Han ni bal an te (ad) por tas итд). Али ка рак те ри ше га и за гли бље
ност у нар ци зам рад не се да ли це и вла сти те авли је. Ко ли ко са мо 
уси ја них ау то би о граф ских учи та ва ња у то бо жње има ги на циј ско, 
а ко ја су за вр ши ла an te por tas!

На рав но, то ни ка ко не зна чи да не ма де ла и пи са ца ко ји су у 
кон тра пунк ту са жи во том, са Ло го сом жи во та, са жи вом ду шом, 
ко ји су у пло до твор ној уза јам но сти са жи вом ре ал но шћу и жи вим 
љу ди ма, су шта стве ним су шти на ма, са на шом на ци о нал ном и кул
тур ном исто ри јом, по ве сним апо ри ја ма вре ме на и про сто ра.
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Има та квих де ла, она су у ва пи ју ћој ма њи ни, и она ни су у ми
ло сти књи жев них су ди ја и по рот ни ка.

Ми слим да сам ма кар де ли мич но од го во рио и на дру ги део 
пи та ња, уз на по ме ну да је пост мо дер ни зам (као и сва ка мо да!) 
хи по ста зи рао, углав ном, на свој иде о ло шки суп страт, и то је оно 
што га је на сле ди ло. На сце ни је „сме са” нео а ван гард ног и не ка 
вр ста ре ту ши ра ног иде о ло шког, од но сно ме та фи зич ког кон струк
ти ви зма.

Све че шће се до га ђа да ро ма но пи сци пи шу сце на ри је за фил
мо ве и се ри је, а да дра ма тур зи до би ја ју књи жев не на гра де. Ве за 
из ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти по ста је све чвр шћа. 
Ка ко ће се то од ра зи ти на са му књи жев ност? 

Нај срећ ни ја окол ност је кад се књи жев ним де ли ма (ми слим на 
ус пе ла оства ре ња) ба ве да ро ви ти ре жи се ри и дра ма тур зи. То не 
зна чи да пи сац не мо же (не сме) да пи ше сце на ри је, али нај по жељ
ни је је да то бу де на те ме љу ње го вог де ла. По ја ва на ко ју скре ће те 
па жњу го во ри о не за вид ном по ло жа ју срп ске књи жев но сти, и уоп
ште кул ту ре и умет но сти, и она пред ста вља, с јед не стра не, мо жда 
бег у лак ши, бо ље пла ћен спи са тељ ски по сао, где се бр же уби ре 
за ра ђе но, а с дру ге – то ће се си гур но ри гид но од ра зи ти (ра у бо ва ње 
књи жев не енер ги је) на са му књи жев ност. Јер, у утак ми ци (ко ја би 
мо гла да на ста не, или ко ја већ на ве ли ко тра је) из ме ђу ино ко сне 
књи жев но сти и филм ске ин ду стри је ко јој и др жа ва ду ва ве тар у 
ле ђа – из гу би ће она пр ва. А зар тре ба под се ћа ти да ни шта не мо же 
да за ме ни до бро, про зно или пе снич ко де ло?

Дру ги европ ски на ро ди (ме ђу ко ји ма смо и ми не ка да би ли!) 
на вре ме су ли те ра ри зо ва ли сво ју на ци о нал ну и кул тур ну про шлост 
(то су учи ни ли њи хо ви нај бо љи пи сци), на те ме љу че га су сни мље
ни и ве ли ки фил мо ви и упри зо ре ни по зо ри шни ко ма ди. Ти ме је 
овим на ци о ни ма про шлост по ста ла не у пит на, са да шњост мо гу ћа, 
бу дућ ност из глед ни ја. Кул ту ра и ци ви ли за ци ја са свим из ве сне. И 
са чу ва не у ме мо ри ја ма књи жев ног је зи ка. Ми, на жа лост, ни смо у 
на шој кул ту ри ура ди ли тај ве ли ки ци ви ли за циј ски по сао. Глав ни 
по сао тран сцен ден це и ду хов не ка тар зе, на ин ди ви ду ал ној и ко
лек тив ној оси.

Да не на во дим ши ре, и не идем ду бље у (на шу оми ље ну!) про
шлост, ми још не ма мо, на при мер, (до бр ог) ро ма на о (пла не тар ном!) 
син дро му Бер лин ског кон гре са (1878), чи је су на мет ну те од лу ке, 
с јед не стра не, ку мо ва ле ства ра њу но во га свет ског по рет ка, а с 
дру ге су има ле и има ју коб не, не са гле ди ве по сле ди це по жи вот и 
по ло жај на шег на ро да на Бал кан ском по лу о стр ву (и уоп ште у све ту) 
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то ком це лог два де се тог ве ка, и ово га те ку ће га, до да на да на шњих, 
до ово га ча са док ово пи шем. Кон грес је, да по но ви мо лек ци ју, упам
ти мо пе сан, иза звао лан ча ну ла ви ну зла ко је се, у фа за ма, сру чи ло 
и сру чу је се на гла ву на шег чо ве ка и на ро да (Срп ски уста нак у Хер
це го ви ни и Бо сни, Анек си ја БиХ, бал кан ски ра то ви, Ве ли ки рат, 
Дру ги свет ски рат, по лу ве ков но ко му ни стич ко са ти ра ње на ше га 
на ци о на у ав но јев ској Ју го сла ви ји, гра ђан сковер ски рат 1991, 
НА ТО бом бар до ва ње Ср би је 1999, ак ту ел на ис ку ше ња из ме ђу 
евро а тлантза јед ни штва и при род не са мо стал но сти, про ме теј ска 
рас пе тост из ме ђу са мо и сто вет но сти и ино сти).

А не ма мо, па ра док сал но, ни ро ма на о би блиј ском стра да њу 
на шег на ци о нал ног кор пу са у Ја се нов цу, ма да их има мо чак се дам 
об ја вље них до са да, од то га два до бра. Али ни о њи ма не зна мо 
ни шта; они се не пре штам па ва ју, о њи ма се не пи ше и не го во ри 
на јав ним ме сти ма (окру гли сто ло ви, на уч ни ску по ви, фа кул те ти, 
шко ле) чак ни у пе не три ра ној си ту а ци ји кад се из но ва, по ко зна 
ко ји пут, ри гид ној ре ви зи ји под вр же број ја се но вач ких жр та ва и 
ума њу ју раз ме ре те ан тич ке тра ге ди је, и по Кр ле жи ном ту ма че њу 
прин ци па спо је них су до ва о тек ка ми он чи ћу уста ша – ума њу ју се 
и иг но ри шу и сва оста ла по стра да ња на ше га на род ног ко лек ти ва 
то ком по ме ну тог ве ка, за кључ но са тре нут ним „мир но доп ским” 
тур бу лен ца ма и мир но доп ским гу би ци ма ко ји се не пре ста но ис по
ста вља ју...

Ето на шим вред ним пи сци ма ра до сног а нео д ло жног по сла 
– они ма ко ји су схва ти ли ли тур гиј ску при ро ду књи жев но сти и до
жи ве ли се бе као део ње ног ли тур гиј ског до га ђа ња у ствар но сти.

Сар тр је у про шлом ве ку по ста вио пи та ње за ко га се пи ше 
књи жев ност. Да ли мо же те да опи ше те да на шњег чи та о ца срп
ске про зе? Да ли је у пи та њу је дан тип чи та о ца, или је по сре ди 
ви ше раз ли чи тих ти по ва?

Док ства рам, ја не раз ми шљам ни о то ме да ли ће то уоп ште 
би ти об ја вље но, а ка мо ли о не чем дру гом. Као и увек, књи жев ност 
и да нас има сво је по вла ште но ме сто ме ђу по вла ште ни ма, и с те 
стра не гле да но мо гло би се уте шно по ми сли ти да је књи жев ност 
са ма из се бе збри ну ла сво ју гра ђан ску суд би ну! С дру ге, те шко је, 
ско ро не мо гу ће „опи са ти да на шњег чи та о ца срп ске про зе”, из па
ра док сал ног раз ло га што има (чак и пи са ца!) ко ји не пра те шта им 
ко ле ге пи шу и об ја вљу ју, ма да се сма тра и сма тра ло се да је упра
во ме ђу они ма ко ји књи жев но ства ра ју нај ви ше (пра вих) чи та ла ца. 
Та шти на, су је та, гор дост – не знам шта је то ме узрок. Би ло шта да 
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је – ште та је за ли те ра ту ру. Па кад та ко сто је ства ри – шта он да 
оче ки ва ти од дру гих, не е та бли ра них у књи шком све ту?!

На жа лост, са вре ме ну (те ку ћу) срп ску књи жев ност не чи та ни 
ве ћи на сред њо школ ских и уни вер зи тет ских про фе со ра ко ји, као 
по не ком пра ви лу, го то во ни кад не до ла зе на књи жев не ве че ри, на 
про мо ци је! Има и фи ло ло шких ка те дри на ко ји ма се са сту ден ти
ма ни кад не раз го ва ра „о срп ској по е зи ји и про зи да нас”. За то је, 
за и ста, те шко „ло ци ра ти” и опи са ти срп ског чи та о ца у ду хов но и 
ма те ри јал но опу сто ше ној зе мљи ко јом ца ру је за пад на ме та фи зи ка, 
и сход но то ме ино стра ни иде о ло шки и ко р по ра тив ни ин те ре си пре
тва ра ју чи та ве људ ске ску пи не у сво је вр сне ко ло ни јал не ре зер ва те. 
Ни је ми по зна то (не ка ми се, гре шном, опро сти!) ка ква се ли те ра
ту ра у овим ре зер ва ти ма чи та, ако се уоп ште ишта чи та! 

Па ипак, ра чу нам на по сто ја ње уског, иди о рит мич ног кру га 
чи та ла ца ко ји књи жев ност до жи вља ва ју као ап со лут но осе ћа ње 
и из раз ле по те и ми сте ри је жи во та, ње го ве сми са о не за о кру же но
сти. На ово ме ме сту ва ља се опо ме ну ти на шег да ле ког а ва зда бли
ског књи жев ног пре тка ко ји је у сво је вре ме (а то је увек оно исто, 
пр во вре ме) спо знао му ку с чи та о ци ма, ре кав ши: „Је дан је ме ни 
ко ли ко и де сет хи ља да, са мо ако је нај бо љи!”

У ко јој ме ри по ли тич ка ко рект ност ути че на те ма ти ку и 
ква ли тет са вре ме не срп ске про зе? Да ли има те ути сак да по сто ји 
по ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у књи жев ном по љу?

Пи сац ко ји је све сно пао (при кло нио се!) у мре жу по ли тич ки 
ко рект ног и ни је пи сац. То је ђа во љи ше грт.

Ина че, чуд но ват је од нос По ли ти ке (мо ра мо је пи са ти ве ли ким 
сло вом!) пре ма књи жев но сти и умет но сти, кул ту ри уоп ште. На 
јед ној стра ни, она је, то бо же, опра ла ру ке од ли те ра ту ре, ли ши ла је 
сво је ра зр о ке, јав не па ске и (ствар них) ми нор них тан ти је ма, а на 
дру гој, оси ро те лог пи сца и об у до ве лу књи гу до ве ла, све „под ру ку”, 
над са му про ва ли ју по ли тич ки ко рект ног. Пи шче ву еко ном ску 
сло бо ду и ње гов гра ђан ски ста тус (ко ји то ви ше и ни је) гур ну ла је 
у соп стве не иде о ло шке ра ље, у ко ји ма се и са ма на ла зи. За та је ни, 
пре ћут ни ин те ре си ре ги о нал ног (ста би ли за циј ског!) по ми ре ња 
(па сход но то ме за мра че ње и ин дек си ра ње за јед нич ке бал кан ске 
про шло сти!); им пе ра тив евро ин те гра циј ског ута па ња (ко је не ма 
ал тер на ти ве!); in dex ци вил ног, не вла ди ног и про а ме рич ког сек то ра; 
кор по ра тив но ушан ча ва ње со ци јал не све сти итд. То су те ра ље, то 
је тај про цеп. Већ на овај на чин, по ли ти ка је, мо жда и не хо тич но 
(што јој омо гу ћу је да увек мо же да се по кри је и оправ да!) на по сре
дан на чин ин ста ли са ла свој ути цај на „рас по ред сна га у књи жев ном 
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по љу”. То се оче вид но мо же по ка за ти и до ка за ти на во ђе њем по је
ди них књи га, пи са ца и на гра да (и на ро чи то пре во ђе ња на свет ске 
је зи ке, пра вог стра нач ког ло би ра ња у сфе ри на гра ђи ва ња, пу то
ва ња у ино стран ство, у зе мље евро ин те гра циј ског зра че ња итд.), 
где је по ли ти ка ко рект ног упли ви са ла као по и сто ве ће на, са мо 
на из глед са мо о ту ђе на ко ло ни јал на си ла. По ли ти ка ко рект ног као 
ин те грал ни и (ин те гра тив ни) дру штве ни чи ни лац ко ји то је сте или 
же ли да се та квим на мет не – раш чи ња ва чо ве ка од ње го ве ло го сне 
су шти не, по све то вљу је га и на глав це стр мо гла вљу је у пла не тар ну 
си ли ци јум ску ма су као пу ки им пла тант. Пу ко ме сто у све ту.

По ли ти ка ко рект ног, ко ја се ис ка зу је у бе жа њу књи жев но сти 
од ствар но сти, свет ске ствар но сти, и на ро чи то од (до ма ће) по ли
тич ке ства р но сти ко ја је смрт ни не при ја тељ си ла тран сцен ден ци је 
– по губ на је, пре све га, по са му књи жев ност као зе мљу тран сцен
ден ци је.

Ипак, сма трам да ми још увек има мо ду бо ко и би стро књи
жев но пам ће ње, не ис пра но, не пре пра но на во да ма Тем зе, Ти бра и 
Хад со на! И то нас спа са ва. Ина че, са мо за бо рав не и ине рт не, по во
дљи ве и ути ли тар не ка кви ма хом је смо – свет ски по во дањ дав но 
би пре бри сао на шу ан тро по ло шку и по ве сну кри ву љу – да не ма 
ових ли те рар них ар хи ва ри ја. Још да се др жа ва се ти да сти му ли ше 
пре во де, на све ве ће свет ске је зи ке, на ших ма ги страл них про зних 
де ла у ко ји ма је исто риј ска (и ак ту ел на!) ствар ност тран спо но ва на 
у об ли ке ду хов ног иску с тва! 

Уздам се, лич но, у до бар срп ски ро ман, ко ји (као Знак, али и 
фор ма циј ски) до жи вља вам као су бли ми са ни про ду же так јед ног 
на ро да, ње го ве кул ту ре и ци ви ли за ци је, за пра во, су бли мат оп ште
људ ских вред но сти овог трој ства.

Чак и он да ка да је се бе прав да ла као из раз сна ге сти ла, као 
у слу ча ју Фло бе ро ве Ма дам Бо ва ри, про за је по се до ва ла и сна жан 
кри тич ки по тен ци јал. Да ли са вре ме на срп ска про за по се ду је кри
тич ки по тен ци јал и про тив че га се она бу ни, ако је тај по тен ци јал 
са чу ва ла? 

На жа лост, у са вре ме ној срп ској про зи ма ло је то га здра во га 
по тен ци ја ла, а још ма ње „оправ да ног као из раз сна ге сти ла”. Не ки 
„про све ти тељ ски” ок тр о и са ни пи сци сро за ли су сво ју кри ти ку у 
пли ћи ну – у оби чај ни фол клор, пла кат ско про ка зи ва ње, улич но 
ру га ње, бал кон ско из ви ки ва ње, ру тин ско ко ме сар ско оку ђа ва ње, 
опањ ка ва ње... И про се чан наш со ци јал ни ро ман из бли же и да ље 
про шло сти не по врат но за се њу је њи хо ву ин век ти ву оде ну ту у то
бо жње књи жев но ру хо.
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И кад се „бу не” – пра ска ју про тив спољ них иде о ло шких облан
ди; об ру ша ва ју се, стра нач ки, на ле ву или де сну по ли тич ку оп ци ју 
(на ову нај че шће – ле ва као да је и у ово вре ме – опет in!); ата ку ју, 
ису ви ше про зир но, на ак те ре овог или оног бло ка (у пар тиј ском 
кљу чу: чо век на чо ве ка!); блас фе мич но про ка зу ју ио на ко ис та ње ну 
(од гур ну ту у стра ну!) мо рал ну, за вет ну тра ди о ци о нал ну и хе рој
ску суп стан цу вла сти тог ет но са и др жа ве. С бар ја ком оп ште ла
ти нич ног по кре та, с по клич ком: у са мо за ба ров, на пред! – сто је 
у пр вом еша ло ну! У то ме сми слу они су ре зер вни са став про за пад
них бор бе них ко рач ни ца!

Не „бу не” се, на при мер, због де кон струк ци је ху ма них пре ми
са, су ро ве де струк ци је дру штва као кул тур ног про јек та; сво ђе ња 
чо ве ка на пр ву ипо ста су – на те ло као део оп штег про гра ма ро бо
ти за ци је (пре ста лих) ху ма них за јед ни ца, њи хо во бри са ње из жи
вих; обез на ча ва ња је зи ка на ин фор ма тич ки под знак; по ти ски ва ње 
на ци о нал не фи ло ло ги је и исто ри је у дру ги план; ко ло ни за ци ју 
зе мље иде о ло ги јом по тр о шне ро бе за се риј ско „штан ца ње” и био
тех нич ки от пад ко га ни ре ци кла жа ви ше не мо же „ус кр сну ти”! Али 
и ко ло ни за ци ју зе мље стра ном књи гом. Да, да, баш то!

Као да не зна ју, или су то фрој дов ски по ти сну ли у тра у ма тич ни 
пре ти нац, да је ди но књи жев ност још при ла зи чо ве ку као „лич но сти 
из дво је ној пред Ло го сом” (Ж. Ви до вић).

Срп ска књи жев ност је, гле да мо ли је са ове стра не, у ду бо кој 
он то ло шкој, ег зи стен ци јал ној кри зи. Ду бљој не го што се то раш чи
та ва и ми сли.




