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МАЈ СТОР СТВО ПРИ ЧЕ И ПРИ ЧА ЊА

Ан ђел ко Ану шић, Ле ген да о в(ј)етром ви ја ни ма, Удру же ње књи жев ни ка 
Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка 2019

На кон обим них и ква ли тет них ро ма на (Гла со ви са Гра ни це и Хо мер 
у Олу ји, од ко јих је пр ви и до бит ник нај ви шег књи жев ног при зна ња у 
Ре публци Срп ској, „Злат не со ве”), Ан ђел ко Ану шић је об ја вио збир ку 
при по вје да ка Ле ген да о в(ј)етром ви ја ни ма, у ко јој са обим не, еп ске 
фре ске до га ђа ња пре ла зи на кра ћу књи жев ну вр сту, а са ши ро ког на ра
ти ва на ма ле, по је ди нач не људ ске суд би не.

Но се ћи у се би свој бол због не пре бо ла као тра гич ну суд би ну свог 
на ци о на, угње та ва ног, про го ње ног и уби ја ног на вје тро ме ти ни епо ха, 
Ану шић се и у овој сво јој књи зи кре ће, углав ном, на ло ка ци ји не ка да шње 
Вој не Кра ји не, ода кле је и сам по те као. Мај стор ством вр сног умјет ни ка 
овај пи сац већ од на сло ва из јед на ча ва фик ци ју са ствар но шћу да ју ћи 
ствар ним тра гич ним ко но та ци ја ма при звук не ствар ног, ко ји је уви јек 
до ми нан тан у ле ген да ма. И док не ки љу ди из сјен ке упра вља ју ту ђим 
суд би на ма, па и чи та вим на ро ди ма, оби чан, ма ли чо вјек мо же би ти само 
за те чен та квим до га ђа њи ма, чи ја је жр тва без мо гућ но сти да се од бра ни. 
Че хо вљев ски успје шно, Ану шић ула зи у пси хо ло ги ју тог ма лог чо вје ка 
ко ји се по ви ја на све стра не в(ј)етром ви јан. И ни ко да га за шти ти од 
не ке има ги нар не кри ви це ко ја се под во ди са мо под ње го во по ри је кло и 
ње го во ет нич ко би ће. Са ста вље на од два де сет дви је, ве ћи ном по тре сне 
при че, ова књи га осли ка ва кон гло ме рат до га ђа ја у жи во ту обич них људи, 
и то оних са про сто ра Вој не Гра ни це, за ко је пи сац за пи са: „Ви сте штит 
и ко пље, со и та мјан на за пад ним ка пи ја ма хри шћан ства.”

Док су им пре ци ги ну ли да очу ва ју кра је ве у ко ји ма су жи вје ли, 
њи хо ви по том ци су до че ка ли да ода тле бу ду ис тје ра ни то ком „Oлује” 
1995. го ди не. Пре жи вје ли Ср би по ста ли су из бје гли це, на ста њу ју ћи се 
у кра је ви ма гдје жи ви срп ски жи ваљ, али па те ћи за сво јим за ви ча јем. 
Ста вља ју ћи у фо кус свог књи жев ног ин те ре со ва ња тог и та квог чо вје ка 
ко ји је ни на не бу ни на зе мљи, ко ји, и ако се вра ти у за ви чај, не мо же 
та мо да оп ста не, Ану шић не из бје га ва тра гич не ко но та ци је ових сво јих 
при ча, али их сјен чи, по пут Ко чи ћа, ху мо ром ко ји из ви ре из иро ни је 
или па ра док са, а то је на ви ша ин стан ца вје штог књи жев ног уми је ћа. 
Пи сац ов дје не са мо да про фи ли ше ин те ре сант не лич но сти не го и са му 
рад њу при ча уоб ли ча ва мај стор ском ру ком. Све је та ко: де си ло се, а 
мо жда се и ни је де си ло, а мо жда ће се тек де си ти. Оно што је не вје ро
ват но по ста ло је вје ро ват но, и пи сац хва та ствар не до га ђа је у ра ље ма ште 
те их удру же не да ру је чи та о цу.

При ча „Ле ген да о чо ве ку ко га је ве тар ви јао” пра ви је ма ли ме да
љон мај стор ски оцр та не ат мос фе ре зби ва ња, у ко јој ствар ност пре ла зи 
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у фик ци ју а из рав но го во ре ње у сим бо ли ку. Рад ња при че зр ца ли се као 
у не ком ис кри вље ном огле да лу. Све је ту чуд но, и мје сто зби ва ња (гдје 
је пут „гу био сво је пам ће ње”), и два чо вје ка ко ји се су сре ћу. Је дан од 
њих је пут ник ко ји ма ше сво јом ка пом и шта пом, дру ги ко ји га су сре ће 
је „ни млад, ни стар. А то је би ло као ро ђен ни не ро ђен. А ипак, пре ста
рио дав но, да се ви ше то и не пам ти, јер бе ше за пао у за бо рав ко ји га је 
по сте пе но пре кри вао и гу тао као укоп на зе мља”. Тај чо вјек но си на се би 
свој ма ли ков чег, сво ју ра ку, спо ко јан јер мо же на ми ру ма гдје умри је ти.

Та над ре ал на ат мос фе ра зби ва ња при че во ди до фан та зма го рич
но сти Мар ке са, Бор хе са, Фу ен те са или ни за дру гих ла ти но а ме рич ких 
пи са ца. Ни шта ма ње ни је фан та зма го ри чан ни ди ја лог два „увр ну та” 
чо вје ка у ко ме до ла зи до из ра жа ја пи шче ва спо соб ност да су шти ну ди
ја ло га ис ка же на „за ку част” на чин. По пут Ко чи ћа, ко ји Да ви ду Штрп цу 
или лич но сти ма из „Су да ни је” ста вља у уста гор ке ри је чи осу де дру штва 
умо та не у фо ли ју сар ка зма и иро ни је, и Ану шић ће та ко во ди ти ди ја лог 
из ме ђу два чо вје ка ко ји су се слу чај но сре ли на пу ту. На пи та ње за што 
та ко ма ше ка пом и шта пом, дру ги је од го во рио да се бра ни од вје тра 
ко ји га ви ја „Бог зна от ка да” и не да му да ста не ни уста не. До бив ши од
го вор да ни ко ме ни је успје ло да се од бра ни од тог вје тра, ви ја ни ће ре ћи: 

Па ево, ја ћу пр ви по ку ша ти. Не ћу ви ше да ме, гдје год да се по ја вим, 
зо ву вје тром ви ја ни. Од ри чу ми ђе до ви ну, оче ви ну, је зик, за ви чај, ди са ње. 
Све. Ка жу: те бе је вје тар ов дје на нио, ко ди вљу сје мен ку. Ти ни си је дан 
од нас. Ни си ода вле. Иди с ку жним вје тром, да ље. 

За то ви ја ни хо ће да тје ра та кве док их не отје ра. И он да ће се ту 
за у ста ви ти. 

Ње гов са бе сјед ник пред ла же да му он по зо ве бра ћу јер и њих је 
„вје тар ви јао, па ов дје по си јао”. Ста вив ши ру ке на уста он по че да до зи ва 
љу де и он да „бр до или ве тар, или они ко је је за зи вао, мо жда сви ску па”, 
уз вра ти ли су му убр зо од зи вом. За до во љан што их је све по звао, па зе ћи 
да му не скли зне „онај те рет са ле ђа, онај ков чег, не стао је у уса мље ном, 
по лу сру ше ном ку ћер ку”. По ла ча са ка сни је ла га но је си ла зио. „С ка пом, 
шта пом и ста рим ка пу том у ру ка ма.” Да та у по је ди нач ним на зна ка ма, сим
бо ли ка ове при че је очи глед на, до бро про ми шље на и ефект но из ве де на.

Са из ван ред ним ула же њем у пси ху лич но сти Ан ђел ко Ану шић 
пи ше при по ви јет ку „Тај но Те сли но оруж је”. Сце не при ка за си ту а ци је 
на бр чан ском ра ти шту до ча ра не су ма е страл но, без об зи ра да ли је пи сац 
сам био уче сник тих зби ва ња или их је, сна гом сво је има ги на ци је, до
ча рао та ко увјер љи во. Ула зе ћи у пси ху ин те лек ту ал ца учи те ља ко ји 
до спи је ва у бол ни цу, на пси хи ја триј ско одје ље ње, због не пре ста них 
не са ни ца и пси хич ког по ре ме ћа ја, пи сац га по ве зу је са још јед ним бор
цем ко ји се по ре ме тио у ра ту – чо вје ком ко ји је уми слио да му је Те сла 
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по вје рио ши фру тај ног оруж ја ко јим се мо же по сти ћи по бје да и за вр ши
ти рат. Ова при ча, ука зу ју ћи на де струк ци ју лич но сти иза зва ну ра том, 
но си у се би ду бо ку ан ти рат ну по ру ку и до би ја ан то ло гиј ски зна чај.

Но си лац рад ње при по ви јет ке „Чо век из вре мен ске ма ши не” је мали 
чо вјек Цви је тин По ли тра, про тје ран из јед ног се ла крај Пе три ње а из
бје гао у Сер бе зли Лу ку ко ји од лу чу је да про да сво је има ње у Хр ват ској, 
али би ро крат ска ма ши на ме ље га у сво јим ра ља ма и не до зво ља ва му 
да оства ри оно што је на у мио. Го во ре ћи из бје глом Ср би ну да је он још 
у кућ ној за дру зи из вре ме на Хр ват ске Кра ји не, они га ша љу од Пон ци ја 
до Пи ла та, од јед ног од вјет ни ка до дру гог, про гла ша ва ју ћи га чак и 
ло по вом, те ће се све то ње го во му че ње за вр ши ти ње го вим смрт ним 
ис хо дом, за ко ји ће ње го ви му чи те љи на ћи раз лог са др жан у ри је чи ма 
да се Цвјет ко, нај вје ро ват ни је, „пре до зи рао ли је ко ви ма за нер ве”. Иро
ни ја ко ја пра ти рад њу ове при по ви јет ке до ве де на је ов дје до па рок си зма.

Ан то ло гиј ска је и при по ви јет ка „Чо век ко ји се из ви ња ва”. Без и ме ни 
но си лац рад ње из ви ња ва се сви ма с ко ји ма је у кон так ту: про да ва чи ци, 
ком ши ји, ком ши ни ци, ме са ру, же ни на гро бљу, пи ља ру, па чак и је жу и 
пу ту „ко јим иде”. Из ви ња ва се јер је мо рао да оста ви свој за ви чај, сво ју 
ку ћу, сво је њи ве и до ђе у дру ги крај. По до ла ску уми ре му же на и он 
оста је сам. На гро бљу, же ле ћи да за па ли сви је ћу сво јој же ни, он се ја да:

Ме не и мо ју Је ку (чо век се при том пре кр сти, гле да ју ћи у хум ку 
ис пред се бе) до тје ра ла је ов дје она ор ља ви на. Не ки ка жу олу ја, а ја не ћу 
да ври је ђам и ру жим мај ку при ро ду, ко ја нас је ство ри ла за јед но са оним 
Го ре. Ко два су ва ли ска па ли смо ов дје. Она се, си ро та, за ку ћи ла на овом 
ми ро го ји шту, а мо ја пе тељ чи ца вје тру још одо ли је ва. А во лио би да је 
би ло обр ну то. 

Ова при по ви јет ка је пи са на то пло, ху ма но, с ду бо ким ула же њем у 
пси ху чо вје ка ко ји, отје ран из свог кра ја, тра жи уто чи ште у дру гој сре
ди ни, осје ћа ју ћи се кри вим без сво је кри ви це. Бла гост у при по ви је да њу 
и осли ка ва њу пат ње овог чо вје ка, дво стру кост ис ка за (оног што чо вјек 
го во ри и оног што је у по за ди ни тих ри је чи) чи ни да је до жи вља ва мо 
као ве о ма успје ло књи жев но оства ре ње.

При ча „Ста ри ца ко ја чи та за бра ње ну књи гу” је ма ли при по вје дач
ки ме да љон ко ји је са ста вљен из не ко ли ко ве о ма упе ча тљи вих ка рак те
ри сти ка. Ту је вје што оцр тан ам би јент за пу стје лог до ма ста ри це ко јој је 
су прот ста вље на гру па остра шће них вој ни ка у њи хо вој ак ци ји чи шће ња 
те ре на. У кон траст ној сли ци не моћ не ста ри це и раз у ла ре них и раз бје
сње лих вој ни ка бље сну ће тра гич ни драм ски на бој кад вој ни ци про на
ла зе за бо ра вље ну књи гу пи са ну ћи ри лич ким пи смом и пи та ју се ко га 
ће уби ти: ста ри цу или књи гу. По ко ман ди ро вом на ло гу тре ба ло је устри
је ли ти „обо је”, ка ко су и до та да чи ни ли.
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Фи ли гран ски из ва ја ни опи си ста ри це, са мно штвом упе ча тљи вих 
и до бро иза бра них де та ља, до при но се оп штем ути ску о ври јед но сти ове 
при че у ко јој је су прот ста вље но до бро и зло, мир и не мир, спо кој и 
звјер ски на гон.

Сва ка од ових при ча је не са мо те мат ски ин те ре сант на, са на ра ти
вом умјет нич ки бру ше ним и до тје ра ним, са ху ма ним ак цен ти ма ко ји 
ука зу ју ко ли ко чо вјек чо вје ку мо же би ти вук и ко ли ко је дан на род мо же 
из ло жи ти дру ги пат њи. Ипак, мо жда је нај тра гич ни ја при ча „По ср це 
ца ра Ле о пол да у Беч, чо век ко ји је по шао”. При ча има свој рат ни и по
рат ни дио. Ду шев ни бо ле сник Ко ста, ко ји се на ла зи у бол ни ци у Ни шу, 
жи ве ћи у не ком свом сви је ту, хо ће да оде у Беч по ср це ца ра Ле о пол да, 
за ко га се зна да је био „да ва лац за штит них га ран ци ја и од ре ше них ау
то ном них пра ва жи те љи ма Вој не Кра ји не”. Ко ста, ко ји је у пред рат но 
ври је ме био про фе сор, по чео је да па ти од про мје не иден ти те та, а у то 
те шко ста ње до спио је за ври је ме зло чи на ко ји су из вр ши ли хр ват ски 
вој ни ци упав ши у ње го ву ку ћу и од ре ђу ју ћи да ње гов унук за вр ши у 
ми је ша ли ци за бе тон, сна ја бу де од ве де на за за ба ву вој ни ци ма а ње га 
по ша љу у раз мје ну за њи хо ве вој ни ке. Али он у ва ра ждин ском ло го ру 
про во ди чак се дам го ди на, кад се рат већ уве ли ко за вр шио. Пи сац, и сам 
не ка да шњи про фе со ров уче ник ко га овај ни је пре по знао, те шко је до
жи вио овај су срет са сво јим не ка да шњим про фе со ром а „сво ју пор ци ју 
су за ис пла као је сам но ћу”. Смрт ма лог дје ча ка Пе тра, про фе со ро вог 
уну ка, на та ко звјер ски на чин, јед на је од нај тра гич ни јих смр ти ко ји ма 
је био из ло жен не вин сви јет.

Ри јет ке су у овој књи зи при че у ко ји ма има ра до сти и жи вот ног 
оп ти ми зма, али јед на од та квих је „Пе ро и Пе тар”. На кон свих оних 
пат њи ко је су пре жи вља ва ли ју на ци ове Ану ши ће ве про зе, сли је ди и 
јед на ве дра при ча о љу ба ви пса и ње го вог го спо да ра. Пас Пе ро на шао 
је свог го спо да ра Пе тра да ле ко од ње го ве ку ће на Кор ду ну, у Хр ват ској, 
чак у Ср би ји, у Кра ље ву. Ко ли ко ли је вјер ни пас (баш као из фил ма Ле си 
се вра ћа ку ћи!) мо рао да пре ђе ки ло ме та ра да би до шао до свог га зде! 
„А ка ко ме је от крио?”, пи тао се Пе тар. „Бог је ди но, ако га има, а ви ше 
ни у шта не вје ру јем, то зна! Али, ееј! Олу јаш је то. Мој Пе ро. Ни шта га 
не оду ва и не от пу ха!”

Оп ти ми стич но при по ви је да ње, пра ће но ху мо ром, из би ја и из при
по ви јет ке „Де ве та офан зи ва”, на пи са не по угле ду на чу ве ни Ћо пи ћев 
ро ман. Ми лош, лич ност из ове при че, из бје гао из Хр ват ске то ком 
„Oлује”, пр ви је по чео да сла ви сла ву у но вом за ви ча ју, у Ср би ји. Ми ну
ци о зним за па жа њи ма пи сац вје што до ча ра ва слав ску ат мос фе ру и но
во на ста ле мир но доп ске при ли ке, у ко ји ма има и та квих као Ми ло шев 
зет Ју го слав „ко ји је чо век из сре ди шта вла да ју ће по ли ти ке. Пре сву као 
је до сад че ти ри пар тиј ска ве ша”.
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Још не ко ли ко при ча са чи ња ва ову успје лу збир ку, а све се од ли ку
ју знат ном умјет нич ком ври јед но шћу. Кре ћу ћи се по но во на ло ка ци ји 
сво јих ро ма на: Гла со ви са гра ни це и С Хо ме ром у Олу ји, на и ме на про
сто ру бив ше Вој не Кра ји не а да на шње Хр ват ске (прем да из ла зи и да ље 
од те те ри то ри је па до пи ре до да на шње Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер
це го ви не и Ре пу бли ке Ср би је), Ану шић се сад при кла ња ма лој еп ској 
фор ми, би ра ју ћи ка рак те ри стич не и упе ча тљи ве до га ђа је из жи во та 
сво јих лич но сти, по сти жу ћи ти ме ефект ност при по ви је да ња. Склон 
еп ској оп шир но сти у сво јим ро ма ни ма, Ану шић овом збир ком при по
вје да ка по ка зу је спо соб ност да рад њу смје сти у „ора хо ву љу ску”, вје што 
вла да ју ћи еко но мич но шћу при по ви је да ња, да ју ћи ско ро уви јек ефек тан 
за вр ше так. Сли ко ви то из ра жа ва ње, са мно штвом ка рак те ри стич них 
де та ља при опи си ма и љу ди и при ро де, при до но се бо гат ству са др жа ја 
и ин те ре сант но сти фа бу ле ко ји при вла че чи та о ца. По себ ну па жњу тре ба 
обра ти ти на Ану ши ћев је зик ко јим до ча ра ва раз не ам би јен тал не си ту
а ци је, од кра је ва гдје се го во ри ије кав ски до оних код ко јих је у упо тре би 
ека ви ца.

Но стал гич на у сво јој осно ви, уз жа ље ње над суд би ном јед ног на ро
да ко ји је до жи вио ка та кли зму не са мо у да љој не го и бли жој про шло сти, 
ова књи га жи вот но ау тен тич них при ча на ћи ће пут до ср ца чи та ла ца, 
да их за ба ви, али и по у чи сли ком на ше тр но ви те про шло сти.

Љи ља на ЛУ КИЋ




