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ни ма ло ми ло сти, оста вља ју ћи по тму ли бол и су зе да све до че о све ту као 
јед ном су штин ски не пра вед ном ме сту. 

Ро ман Та ње Сту пар Три фу но вић От ка ко сам ку пи ла ла бу да до но
си ван ред но ве што ис при ча ну све вре мен ску при чу и, по свим ме ри ли ма, 
вре дан је сва ке чи та лач ке и струч не па жње. Као дру ги по ре ду – пи сци 
ка жу, онај нај те жи за на пи са ти – об ја вље ни ро ман ове књи жев ни це, он 
је ета па на јед ном, за са да, и ви ше не го обе ћа ва ју ћем пу ту, чи ји до ме ти 
из ла зе ван окви ра срп ског го вор ног под руч ја, на ко јем је, не ма за то 
ме ста сум њи, ово био нај бо љи ро ман на пи сан у прет ход ној ка лен дар ској 
го ди ни. Узев ши у об зир по вољ ну ре цеп ци ју ко ју су по бра ла и до са да шња 
де ла ове ау тор ке ван гра ни ца на ше ли те ра ту ре и је зи ка, мо же мо са мо 
да са не стр пље њем че ка мо пре во де овог ро ма на, ње гов књи жев ни жи вот 
на дру гим ме ри ди ја ни ма и – за што да не! – ње го во, на дај мо се, што ско
ри је, по ста вља ње на зна чај не ве ли ке сце не, или екра ни за ци ју код нас и 
у ино стран ству. 
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ПРЕД УПИ ТОМ СА ВЕ СТИ, У ДРА МИ КО ЈА ТРА ЈЕ

Ан ђел ко Ану шић, С Хо ме ром у олу ји – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја II, 
III, IV, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Но во Са ра је во 2018

Европ ски крат ки 20. век по чео је 1914. го ди не по чет ком Ве ли ког 
ра та, а за вр шио се 1989. го ди не ру ше њем Бер лин ског зи да. Евро па је 
ушла у сво ју но ву епо ху на ге о стра те шком пла ну по ни шта ва ју ћи на мно
гим тач ка ма и у мно гим сфе ра ма ре зул та те два ве ли ка свет ска ра та, уз 
исто вре ме но пре и спи ти ва ње сво јих те мељ них вред но сти и исто риј ских 
ис ку ста ва соп стве не ци ви ли за ци је.

Срп ски 20. век по чео је бал кан ским ра то ви ма (1912–1913), а за вр
шио се но вим бал кан ским ра то ви ма (1991–1999), али за Ср бе, мо жда, тај 
фа тал ни, уз бу дљи ви и уз не ми ру ју ћи век и да нас тра је. (И да нас гу ши, 
са ви ја и сте же.)

Ка да се под вла чи ра чун исто ри је ко ји је то 20. сто ле ће ис по ру чи ло 
срп ском на ро ду, има мо сли ку три ве ли ке исто риј ске дра ме: дра му ју го
сло вен ства, дра му ко му ни зма и дра му бр зе и ра ди кал не мо дер ни за ци је 
срп ског на ро да.
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Све три дра ме исто ри је трај но су из ме ни ле исто риј ско би ће срп ског 
на ро да, уве ле га у ду хов на и мо рал на без на ђа, у ду бо ку ду хов ну за бу ну 
и мо рал но уз не ми ре ње, оцр та ле му но ве исто риј ске пу те ве, ра за пе ле га 
из ме ђу све то ва, ње го во име и пре по зна тљи вост до во ди ле до исто риј ске 
не ви дљи во сти и по ку ша ја пре и ме но ва ња, а срп ски бо ра вак у епи цен тру 
свет ско и сто риј ских зби ва ња у де ло ви ма 20. ве ка (Ве ли ки рат, дру ги бал
кан ски ра то ви кра јем сто ле ћа, по је ди на по гла вља Дру гог свет ског ра та) 
пла ћен је те шким жр тва ма, ис ку ше њем за ти ра ња и не ста ја ња, а на кра ју 
20. ве ка срп ским ег зо ду си ма и ка ља њем срп ског име на на свет ско и сто
риј ском пла ну.

Ниг де дра ма срп ске исто ри је ни је би ла та ко бур на, усло же на и уве
ћа на као у за пад ним срп ским кра ји на ма. Ср би у Ли ци, Ба ни ји, Кор ду ну, 
Дал ма ци ји, Сла во ни ји, Бо сан ској Кра ји ни у нео бич ном и тур бу лент ном 
20. ве ку би ли су онај нај ра њи ви ји део срп ског на ро да, а све срп ске упи
та но сти и не до у ми це ме ђу Ср би ма на срп ском за пад ном обо ду до би ја ле 
су сли ку ду бо ко тра гич не при че. За Ср бе са ру ба срп ског ет нич ког про
сто ра две Ју го сла ви је, она мо нар хи стич ка и она ко му ни стич ка, без об зи ра 
на сво је сла бо сти и ма не, би ле су га рант њи хо вог би о ло шког оп ста на ка 
на тим про сто ри ма иа ко су у свом ка рак те ру и би ћу но си ле узро ке њи
хо ве исто риј ске про па сти. Та ко је ап сурд исто ри је до вео Ср бе на за пад ној 
срп ској пе ри фе ри ји до исто риј ског без из ла за ко ји је пла ћан у три ра та, 
две ко ло ни за ци је и јед ном ег зо ду су и ге но ци ду над њим у Дру гом свет
ском ра ту. Ду бо ко тра гич но ис ку ство исто ри је 20. ве ка срп ског на ро да 
на ње го вим за пад ним обо ди ма из не ло је на ви де ло исто ри је, он да ка да 
се сво де исто риј ски ра чу ни, ве ли чи ну срп ских по гре шних од лу ка то ком 
тог сто ле ћа, али и исто риј ског мо ра ња ка да се вољ но не од лу чу је о ко
лек тив ном пу ту ко јим се мо ра ићи, већ те „исто ри ја га ња” из про сто ра 
без из ла за на пред у спас или но ви, дру га чи ји и за етич ко тра ја ње јед ног 
на ро да под му кли ји без из лаз.

Ан ђел ко Ану шић је у ро ма ну С Хо ме ром у олу ји по ку шао да од го
во ри шта је то за де си ло срп ски на род на ње го вим за пад ним ру бо ви ма у 
20 сто ле ћу, усме ра ва ју ћи сон ду пи сца ка ми кро про сто ру Су ве Ме ђе и 
Ба ни је, на ко јем је срп ско исто риј ско би ће тра ја ло не ко ли ко сто ти на го
ди на у до ди ру са ка то ли чан ством и крај њим се ве ро за пад ним европ ским 
кра ком исла ма ко ји је ту стао по сле по вла че ња из Сред ње Евро пе кон цем 
17. ве ка у вре ме јед ног дра ма тич ног исто риј ског по тре са ко ји је иза звао 
ве ли ке по кре те на ро да у Сред њој Евро пи и на Бал ка ну (Беч ки рат, 1683– 
1699). Сен зи бил ност тра ја ња јед ног ет ни ку ма, по пут за пад ног срп ског, 
на про сто ру где се пре пли ће ви ше исто риј ских ствар но сти, где се иде је 
исто риј ског тра ја ња ме ре сто ле ћи ма у вре ме ни ма ка да се по ре ме те ве
ко ви ма уста ље не и утвр ђе не вред но сти ко је он у свом исто риј ском би ћу 
има, по ста је по ро зна, ра њи ва, пре пу ште на олу ја ма исто ри је ко је ни ште 
све што пре ста је да бу де от пор но на њи хов хук и на њи хо ву те жњу да 
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по ни ште све оно што је под ло жно бу ни ли ма сва ке вр сте и уну тра шњем 
не ре ду.

Тај срп ски на род на Су вој Ме ђи и Ба ни ји, на обо ду до ди ра ве ра, 
кул ту ра и све то ва опи сан је у ро ма ну Ан ђел ка Ану ши ћа кроз око 400 
ли ко ва, та ко да ау тор ства ра мо за ик исто риј ског вре ња, ду хов них, идеј
них и мо рал них за бу на у пе ри о ду од три де се тих го ди на 20. ве ка до тра
гич них до га ђа ја у по след њој де це ни ји истог сто ле ћа ко ји ма су се окон ча
ва ли исто риј ски про це си ду гог тра ја ња пре тво ре ни у тра гич не, људ ске 
жи вот не при че, ко је у овом Ану ши ће вом ро ма ну ни су ни шта дру го до 
те рет исто ри је, пре те шко бре ме ко је чо век но си та мо где је људ ско би ће 
са мо слам ка у свет ско и сто риј ским про це си ма ду гог тра ја ња. Сви Ану
ши ће ви ли ко ви су па жљи во би ра ни и па жљи во гра ђе ни, скла па ни су од 
исто ри је, исто риј ских спи са и по ме на, би ра ни су из са мог жи во та или 
су у пи шче во пе ро до ла зи ли из ње го вог сно ви ђе ња, из та јан стве них пре
гра да под све сти ко је мо гу би ти и ду бље ко лек тив но пам ће ње или ду бља 
ко лек тив на зеб ња.

За то је про стор Ану ши ће вог ро ма на пре пун жи во пи сних ли ко ва 
обо ле лих од исто ри је, а че сто и од на кнад не срп ске па ме ти. То су ли ко ви 
за луд ни ка и за не се ња ка, на род них му дра ца и по ли тич ких кал ку ла на та, 
иде о ло шких фа на ти ка, вој ни ка од за на та и вој ни ка од стра сти, же на, 
де це и ста ра ца, не срећ ни ка, мр зи те ља и жр та ва, љу ди са на дом и љу ди у 
без на ђу, љу ди са обо да исто ри је и из ње ног сре ди шта. Је зик тог све та је 
жи во пи сан, ви ше зна чан, баш она кав ка ква је ње го ва исто риј ска суд би на. 
Ли ко ви Ану ши ће вог ро ма на го во ре је зи ком ко ји са др жи ви ше ве ков но 
ис ку ство тра ја ња на том исто риј ском про сто ру, је зи ком ко ји је са ли вен 
у ко лек тив ну свест и из ко лек тив не све сти вра ћен у ја ву, у тра ја ње ко је 
је упит но, под ло жно сва кој про ме ни и ни кад не до вр ше но већ ва зда у ста
њи ма ду бо ке и трај не при вре ме но сти.

Ју го сла ви ја, по ко љи Дру гог свет ског ра та, ко му ни зам и са мо у прав
ни Ти тов со ци ја ли зам као по себ на вр ста ко му ни стич ког му тан та, хр ват
ски шо ви ни зам ко ји Ср бе по сма тра као стра но, не же ље но те ло, иде о ло
ги ја исла ма, ту на вр ху ислам ске стре ле у Евро пи, пре пли ћу се око Су ве 
Ме ђе и Ба ни је, над ви ја ју се над њом, бу не и за му ћу ју, пла ше и до но се на ду, 
за пли ћу исто риј ске про це се, са пли ћу људ ске суд би не, ства ра ју ко ло плет, 
ко лек тив ни грч и ко лек тив ну не са ни цу. Срп ски на род ту на Ба ни ји и 
Су вој Ме ђи ни ти је за спао у Ану ши ће вом ро ма ну, ни ти у свом 20. ве ку. 
Раз ро га че них очи ју, он у ро ма ну по сма тра исто ри ју ко ја се об ру ша ва на 
ње га свом си ли ном, ко ја га оба ра и са пли ће и ко ја га на кра ју са ти ре. 

Где се сви њи хо ви мр зи те љи удру жу ју у том чи ну, а и он им по ма
же у сво је вр сном про це су са мо за ти ра ња ко ја се са мим Ср би ма по не кад 
чи ни као спа са ва ње, ми ми кри ја, где они скри ва ју сво је срп ско име иза 
име на Ју го сло ве на и ко му ни ста, али мр жња дру гих увек над вла да и у 
по ко љи ма и про го ни ма под се ти их ко су и шта су и где им ва ља кре ну ти 
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и ка ко ва ља ра ди ти. Та ду га срп ска не са ни ца на сво јим за пад ним ру бо
ви ма то ком 20. ве ка про ду жи ла се ме ђу љу ди ма са тог тла, ра се ја ним 
из ме ђу Ка на де и Ау стра ли је, и у овом 21. сто ле ћу, у ко ји ма тај свет по ку
ша ва да рас пле те пи та ње соп стве не исто риј ске суд би не и свог про го на 
из исто ри је.

Ан ђел ко Ану шић је на пи сао ро ман ко ји бо ли. Ужа сно бо ли. Ро
манра ну. Ро ман ко ји пред нас по ста вља упит са ве сти. Да се за пи та мо 
ка ко је је дан цео на род не стао и за што је не стао са Ба ни је и Су ве Ме ђе. 
Ка ко су се све срп ске не мо ћи 20. ве ка учво ри ле ту на обо ду срп ског на
ро да и ка ко је он, ра њен, по ку шао да пре жи ви исто ри ју ко ја се не да пре
жи ве ти. А пре жи ве ти исто ри ју чи ни сми сао Ану ши ће вог ро ма на; та мо 
где те не ма не зна чи да ни си та мо, та мо су тво ји тра го ви и сно ви, твој 
бе лег и тво је пам ће ње. И док год пам ће ње по сто ји по сто јиш и ти. А 
пам ће ње све тли и да је сми сао. И вар љи ве се ни ствар но сти до во ди под 
упит...

„Је сте да је Би о град по да ле ко. Али, ка ко га при бли жи ти, то ти мени 
ре ци?”, пи та се је дан од Ану ши ће вих ју на ка са Су ве Ме ђе, уо чи Дру гог 
свет ског ра та, у је ку лу та ња ко му ни стич ких ак ти ви ста по срп ским кра
је ви ма ко ји су го во ри ли да „је на ро ду бли жи За греб од Бе о гра да”. А 
је дан дру ги Ану ши ћев ју нак гле да рат (Дру ги свет ски) ко ји се Евро пом 
ва ља, и сво ме си ну, уче ни ку шу мар ске шко ле у Кар лов цу, де те ту ко је је 
у ко му ни сте од вео стриц – ка же: „Сви јет још ни ко ни је по ко рио па не ће 
ни мо лер. Не го ти ма ту ри рај да те за по сли мо у шу ма ри ји!” Све то зар 
Здје лар, на род ни му драц ко ји „пра ти зи ми Сун чев ко лут”, го во ри и опо
ми ње, ја у че у се би од са зна ња, бо лу је од ње га као од те шке бо ле сти, а 
опет при ча као у бу нар јер не ма ни ког да га чу је, јер се на род са крио у 
свој тре ну так као у ка ба ни цу, ни ти ви ди су тра шњи дан, ни ти га се то 
ти че. „До ла зи ври је ме кад ће ми ши ја ру па зла та ври је де ти”, про ри че 
Све то Здје лар.

Сав свет у Ану ши ће вом ро ма ну С Хо ме ром у олу ји дрх ти. Дрх ти 
про стор Су ве Ме ђе и Ба ни је, дрх ти исто ри ја, дрх те по ља, шу ме, без да
ни це, др ве ће и тра ва, дрх те жи во ти ње у то ру и у го ри, дрх те згра де, ку ће, 
пље ва ре, се ла и гра до ви, али нај ви ше дрх те љу ди.

Љу ди дрх те од исто ри је.
Исто ри ја је сно ви ђе ње, жи во ти су сно ви ђе ње. Ли ко ви Ану ши ће вог 

ро ма на леб де из ме ђу сна и ја ве, и ту и та мо, ни ту ни та мо. Оп шта стреп
ња над ви ја се над је дан свет ко ји се гр чи, не спа ва, за ми че за пло то ве и 
пу те ве, не ста је у шу ми и ја ма ма, гу би се иза оку ке исто ри је. За бу њен, 
упла шен, све тао из ну тра, по там њен бре ме ном исто ри је, са пле тен од дру
гих и од са мог се бе не зна на ко ју ће стра ну, јер зи до ви исто ри је су са 
свих стра на при ти сли, вра та су за кљу ча на, про зо ри за ко ва ни, из лаз је 
без из лаз. Ау тор ро ма на успе ва да ко ри шће њем раз ли чи тих тек сто ва ра
ци о нал но при ка же узроч нопо сле дич не ве зе ду бо ких и ду гих исто риј ских 
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про це са, до га ђа ја и по ја ва, али пра во би ће ње го вог ро ма на је ка да се рад
ња са свет ско и сто риј ских кре та ња спу сти на план људ ске суд би не, људ
ских вр ли на и ма на, хте ња и стра хо ва и на онај не ви дљи ви и не до дир љи
ви про стор по је ди нач не и ко лек тив не људ ске под све сти, ка да се на ко жи 
би ћа оцр та ва ју стра хо ви и ту ге пре да ка, њи хо ва ис ку ства и же ље и њи хов 
сан о жи во ту, све ту и тра ја њу.

Та да се ро ман пре тва ра у ја ук.

Ми лан МИ ЦИЋ

ЈЕ ДИН СТВЕ НИ ГЕСТ НЕО ТУ ЂЕ ЊА 

Бо жи дар Ман дић, Лош пи сац, Ти ски цвет, Но ви Сад 2019

Ро ман, или текст, под на зи вом Лош пи сац нај но ви је је де ло Бо жи
да ра Ман ди ћа. Чи та лац ко ји се пр ви пут су сре ће са овим пи сцем са зна је 
на омо ту књи ге ка ко је Ман дић Аван гар ди ста са ве ли ким по чет ним сло
вом, пло дан ау тор, и осни вач ко му не „По ро ди ца би стрих по то ка” у за
се о ку Бре зо ви ца на пла ни ни Руд ник. На та квом „уто пи стич ком остр ву” 
Бо жи дар Ман дић ства ра и жи ви већ че тр де сет и три го ди не „сма тра ју ћи 
да спас за чо ве чан ство не ће до ћи из ма ши не, већ из шу ме”. У ро ма ну Лош 
пи сац ју нак је и гла сно го вор ник и по бор ник та квог ста ва, али и онај ко ји 
се бо ри сам са со бом. Рва ње са соп стве ним ми сли ма ко је по при ма об лик 
упра во та квог ви да те ле сне бор бе, где за гр љај и над ја ча ва ње, ерос и де
струк ци ја, по ста ју јед но, за бе ле же но је у скла ду са „есте ти ком ди вљи зма” 
ко ја чи ни осно ву Ман ди ће вих умет нич ких ис ка за. Раз бо ко ре на на ра ци ја 
и ја сно уо ча ва ње ко ро ва у да на шњем дру штву ре зул ту је пло дом спе ци
фич ног ми ри са и уку са, је дин стве ног у но ви јој срп ској про зи. 

У за пи су Сло бо да на Ти шме на кра ју књи ге о зна ча ју про зе Бо жи да
ра Ман ди ћа чи та мо да се осе ћа „не ка ру ди мен тар на све жи на ко је обич но 
не до ста је у са вре ме ној до ма ћој про зи. Раз лог то ме је, ве ро ват но, ве о ма 
до бро по ста вље на по е тич ка пре ми са: на де лу је раз го ро па ђе ни ерос ко ји 
го во ри, тј. пи ше тем пе ро ван стал ним про ми шља њи ма о са мом по ступ
ку, али без гња ва же и пре тен ци о зно сти, по што је све да то фло ску лар но, 
бр зо и ус пут”. Оби ље сен тен ци о чо ве ку, жи во ту и да на шњем све ту ко је 
на ста је на под ло зи ова квог по е тич ког прин ци па де лу је као чвр ста и је
згро ви та ма са, су прот ста вље на рас пр ше но сти рад ње и ла ко оцр та ним 
ски ца ма ли ко ва. Не мар у сти лу ко ји по вре ме но ја сно из би ја из ре до ва 
ро ма на, а ко ји се огле да на по љу ин тер пунк ци је и син так сич ких па и 
гра ма тич ких пра ви ла, не ма де струк тив ну сна гу чи ја би уло га би ла да 
уру ши зна чај и до ме те на пи са ног. Чи ни се да би ова ко по вр шно схва ће на 




