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СЕ ЋА ЊЕ И ПЕ ВА ЊЕ

Ан ђел ко Ану шић, Бо ли, бо ли ме ја ко, Рев ни тељ, Ниш 2022

Збир ка пе са ма Бо ли, бо ли ме ја ко, Ан ђел ка Ану ши ћа, као и прет ход
не ње го ве збир ке пе са ма, пред ста вља сво је вр сну по е му са ста вље ну од 
по је ди нач них, дур скомол ских пар ти ту ра ко је су по ве за не ме ђу соб но 
на се ман тич ком и емо тив ном ни воу. Да кле, ни је у пи та њу хе те ро ге на 
збир ка пе са ма, са ста вље на од ра зно род них и ме ђу соб но уда ље них се
квен ци. Оно што је, ме ђу тим, зна чај но ре ћи у ве зи са овом збир ком 
пе са ма, a што је раз ли ку је од прет ход них, је сте да она ево ци ра све прет
ход не збир ке овог ау то ра, та ко да пред ста вља на спе ци фи чан на чин и 
ре тро спек ти ву лир ског ства ра ла штва Ан ђел ка Ану ши ћа. 

Ан ђел ко Ану шић у сво јој по е зи ји су пер и ор но си ту и ра ан тро по ло
шки и ду хов ни иден ти тет срп ског на ро да та ко што је у ста њу да пре по зна 
из вор соп стве ног бо ла. Не са мо у исто риј ском, или са мо у пси хо ло шком 
не го у пре се ку исто риј ских, пси хо ло шких, ар хе тип ских сло је ва, од но сно 
у ети мо ло шком еху ко ји се про ја вљу је у пре зен ту пе сник от кри ва из во
ре бо ла. Бол га му чи, али га бол и ве зу је за су што. Та мо где бо ли, та мо 
је чо век. То ни је ма зо хи зам. Пре ци зност по треб на да би се на шла ме ра 
из ме ђу стра да ња и су шти не ука зу је на опа сност од по гре шне ре чи ко ја 
мо же да од ве де у про ва ли ју ма зо хи зма, с јед не стра не, или у не про ходне 
хер ме тич не све то ве с дру ге. 

На ула зу у збир ку сто ји про чел на пе сма, ка ко јој гла си и на слов. На 
по чет ку те про чел не пе сме на ла зи се ево ка ци ја на из глед па ра док сал ног 
са ве та Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, ко ји гла си: Тр пи те, но пе вај те! Па ра докс 
ових ре чи на ста је оту да што ре чи ма, ко је су на ста ле као елек тро ли зом, 
ис ка зу је оно што је им пе ра тив ду ха, од но сно ис ка зу је це ли ну ко ја се раз
дво ји ла у елек тро ли тич кој ствар но сти. Тр пи те, но пе вај те!

Ка ква је то це ли на ко ју тре ба из но ва офор ми ти тр пље њем и пе ва њем?
У пе сми под на сло вом „Чи ји си ти пе сник?”, пе сник пу шта чи та о ца 

у сво ју ма гич ни про стор где на ста је по е зи ја и от кри ва му свој по е тич ки 
по сту пак. Пр ва два сти ха: Ја се се ћам / и пе вам, пред ста вља ју пе сни ка, 
це ли ну. Оног ко се се ћа и пе ва. Се ћа ње се не од но си са мо на про шло. Оно 
је ак тив ни са сто јак са да шњег. За то мо же да пе ва. И упра во то и ка же у 
на ред ним сти хо ви ма: ја пе вам / јер се се ћам.

А шта пред ста вља се ћа ње? Жи вот чо ве ков не би тре ба ло да бу де 
ни шта дру го не го уре ђе ње про шлог, од ко јег је, сва ка ко, још до ста пре
о ста ло што не мо же да бу де уни ште но, а да се ујед но не уни шти и људ ски 
род, ко ји, с јед не стра не, тре ба по но во ус по ста ви ти, а с дру ге, до вр ши ти. 

Да ље, у на ве де ној пе сми, Ан ђел ко Ану шић раз ла же чи та о цу по јам 
се ћа ња и по јам пе ва ња: А се ћа ње је мо је ср це, / мо је око не дре ма но / на 
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ко је сам ви део и до ви део / го ле и мр тве / раш че ре че не и са же же не. // 
Из гна не – у за бо ра ву уда вље не. 

Ка ко је то мо гу ће, у за бо ра ву уда вље не? Ка кав је то за бо рав, ко ји 
да ви? То је са мо за бо рав, за бо рав од дру гих, мо же да бу де за бо рав оних 
ко ји чи не зло де ла, ко ји се за бо ра ве. Да кле, у за бо ра ву се чи не зло де ла 
пре ма се би и дру ги ма. 

Ме ђу тим: Ја се, док пе вам, се ћам / и се ћам се па пе вам, по сту пак 
је ко ји оне мо гу ћа ва за бо рав, јер он да не ма пе ва ња. Он не мо же да пе ва, а 
да се, исто вре ме но, не се ћа, ни ти мо же да се се ћа (да се се ћа се бе) ако не 
по ку ша да пе ва. Овај гла гол, пе ва ти, пред ста вља ме та фо ру у ства ра ла
штву Ан ђел ка Ану ши ћа. Тај гла гол је над ре ђе ни по јам жи во ту. Он се, 
ка же, ра до сно се ћао. Уце ло вљу ју ћа моћ се ћа ња и пе ва ња до но си ра дост. 
Ује ди ње ње про шлог, оли че ног у се ћа њу, и са да шњег, пер со ни фи ко ва ног 
у гла го лу пе ва ти, ак ти ви ра ног у пре зен ту пе вам, чи ни пе сни ка Ан ђел ка 
Ану ши ћа. Он та ко зна ко га пред ста вља, ко ме се обра ћа, ка ко да жи ви, 
он зна ко је. Оту да ни је слу чај но пи та ње на кра ју пе сме, упу ће но дру гом 
пе сни ку, а ре кли смо да је пе сник ме та фо ра ви шег жи во та: 

Чи ји си ти пе сник?

Ого ље но од иде о ло ги је, за ве то ва но је ди но исти ни, ово пи та ње ни је 
за во је вач ко, не ма на ме ру да про во ци ра. Утвр ђе но у исти ни, фун ди ра ној 
на се ћа њу и пе ва њу, оно же ли да по ста вље ним пи та њем, што зна чи да је 
то пи та ње пр во са мом се би по ста вље но, по ну ди мо гућ ност да се и дру ги 
огле да ју. 

У ко јој фор ми пер цеп тив но сти још мо же да се огле да су срет из међу 
се ћа ња и пе ва ња? 

У пе сми „Де чак из ко ло не пи ше сво ју пр ву пе сму” до но се се раз ли
чи та гле ди шта на пи та ње ко ло на ше ња. Пр во ли це, осе тљи во на све оне 
ко ји га по сма тра ју, уо ча ва и ин кор по ри ра у се бе све оне гла со ве ко ји о 
ње му го во ре (ако се пи та мо от куд на ма то ли ко мо ћан апа рат за чу ва ње 
са мо бит но сти, чак и он да кад га ни смо све сни или кад га не ги ра мо, тад 
мо жда и ја че, ево од го во ра у овој пе сми). Осе тљи вост пре ма ре чи и осе
тљи вост на реч, то је на ша тра ге ди ја и на ша сна га. 

За јед не смо број (они број ка ју), ба ве се бро је ви ма:

А они та мо број ка ју:

Три ста хи ља да прог на них
А ја им из сво је Ко ло ни це све до чим:
Ми ли он и хи ља ду је дан и још је дан по греб ник
Це стом сту па за ус кр слим Чар но јем
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За тим, дру ги по глед, ка же лир ском су бјек ту да при па да за ве де ни ма:

А они дру ги ка жу:

За ве де ни
Па се ис пра вља ју:
Исе ље ни ци
Иду сво ји ма
Тра же бо љи жи вот

По том су у пи та њу хај ду ци, ко ји ма тре ба за да ти ко на чан уда рац. 
За тим но ма ди, се ле се за бо љом ис па шом. За тим по бу ње ни ци, вар ва ри. 
Он да Же не у цр ном и дру ги ху ма ни тар ци ре фе ри шу: Пре ме ште ни ци, 
Пре ме ште ни це, Има и де це (мо ра мо да во ди мо ра чу на о род ној рав но
прав но сти и пра ви ма де це), бо ле сних и из не мо глих од пу та. 

Све ове гла со ве осе тљи во пр во ли це са ку пља у се би и но си их на
по ре до са оним што пред ста вља ње го во су што. У ра зли ци по тен ци ја ла 
на ста је бол. У пе сми „Сан”, ау тор у бри љант ним сли ка ма ко ји ма по ве зује 
ве ко ве да је ге не зу бо ла:

Чу вај се, син ко, че тр де сет пр ве.
То ти је пљу ну та де ве де се та
кроз авли ју што је за ор ља ла
де вет сто че тр на е сте.
И па зи се, ти ди је те,
сва ке пр ве у ви је ку;
око та ње ног чу вај се,
ну ле кад јој се ра зну ла ју;
уви јек не ки бес по сле ни, сје но ви ти љу ди
ра де тад не ки свој по сао,
и ва ви јек то бу де о ве ли ком све цу.

А кад та кви ра де –
усје ви у ко ров за ра ста ју;
рђа ју ра ди ла;
ко вр бе мла де се гр ди ла.

И цр не ка пе иду дру мом,
до ма ћи ни шу мом...

Цр не ка пе иду дру мом, до ма ћи ни шу мом. Ова пе сма на пра вље на 
је на ди хо то ми ји бес по сле них и до ма ћи на, оних ко ји ку ће ку ћу. Уви јек 
не ки бес по сле ни, сје но ви ти љу ди, / ра де тад не ки свој по сао, / и ва ви јек 
то бу де о ве ли ком све цу – ово је цен трал ни део пе сме. Бес по сле ни љу ди 
се ка сни је у пе сми пре тва ра ју у цр не ка пе. Ме то ни ми ја цр них ка па ко је 
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иду дру мом, цен трал ним де лом ули це, ево ци ра пра ста ри не спо ра зум 
– ба ба шу мом, де да дру мом. Да кле, бес по сле ни, пре не го што се пре тво
ре у цр не ка пе, ра де не ки свој по сао. Не оп шти по сао не го упра во та ко 
ка ко пе сник и ка же, не ки свој по сао. Не ки, нео д ре ђе ни и не појм љив. Мимо 
ре да и уста ље них на че ла. По сао, зна мо, ни кад ни је са мо свој не го је оп
шти, на оп шту пол зу, ка ко би ре као мо нах про све ти тељ До си теј Об радо
вић или је, ако ни је на пол зу, на оп шту сра мо ту. 

По ред то га што су бес по сле ни, они су и сје но ви ти љу ди. Сен ка, у 
јун гов ском сми слу, али и сен ка ко ја до но си не ја сност у по гле ду би ћа, 
ко ја до ми ни ра над све шћу о оп штем до бру, тра жи од њих да по сао ра де 
на не ки њи хов на чин. Соп стве ни не ред, они по ку ша ва ју да раз ре ше успо
ста вља ју ћи свој по сао. То је тре ну так кад се пре тва ра ју у цр не ка пе. Јер, 
ми мо уста ље ног ре да, они ус по ста вља ју свој ред. Тај њи хов ред под ра зу
ме ва да се ра ди и на све тац, кон тра уста ље ном ре ду. До ма ћи ни не ра де 
на све тац, бес по сле ни ра де. Шта зна чи то, ра ди ти на све тац? Има у то ме 
сви ре по сти, у тој же љи да се на мет не но ви ред. Све тац не зна чи ов де само 
да тум у цр кве ном ка лен да ру, то је дан ко ји под ра зу ме ва окре та ње ка 
се би, кад рад у по љу за ме њу је рад на огле да њу. Ра ди ти на све тац, та ко 
зна чи на ме та ње соп стве не не сре ђе но сти и не у љу ђе но сти као но ве нор ме. 
Цр на ка па, као ме та фо ра стро го сти и ди сци пли не, ком пен зу је уну тра шњу 
не сре ђе ност и не ди сци пли ну оног ко ји се не огле да, оног ко је бес по слен. 
Би ти бес по слен, то је онај ко ји не уре ђу је свој врт, ко ји ни је за гле дан у 
се бе. Оста је пи та ње за што не ко не сме да се по гле да у огле да ло?

Не што да ље, у јед ној дру гој пе сми, под на сло вом „Тво ји по сло ви 
и да ни”, пе сник про бле ма ти зу је пи та ње пој ма по сао: Не иди без по сла / 
ис под зви је зда.

Ан ђел ко Ану шић, као не ко ко ни је бес по слен, во ди раз го вор са 
сво јим ве ли ким прет ход ни ци ма, пе сни ци ма. Ова два на ве де на сти ха, 
на ула зу у пе сму „Тво ји по сло ви и да ни”, при зи ва ју Ан ту на Бран ка Ши
ми ћа и ње го ве увод не сти хо ве из пе сме „Опо ме на”: Чо вје че па зи / да не 
идеш ма лен / ис под зви је зда! 

У Ан ђел ко вом по е тич ком си сте му, опо ме на је усме ре на не ви ше 
као код Ши ми ћа на ви со ке ци ље ве (не иди ма лен ис под зви је зда) не го на 
по сао ко ји мо ра да се ура ди да би се по ста ло Чо ве ком. Тај по сао под ра
зу ме ва рад на два по ља: Пе сак у ру ка ма, Пје сан у усти ма. Об лик ре чи 
пје сан, по зи ва у овај по ли лог Ми о дра га Па вло ви ћа, и ње го ву ан то ло гиј ско 
и све вре ме но оства ре ње „На у чи те пје сан”. Ар ха ич ни об лик ре чи пје сан, 
не пе сма, об је ди ња ва у се би цр кве ну вр сту пе сме и му зич ку ком по зици
ју. То је ви ша вр ста пе сме. Да кле, пе сак у ру ка ма, и пје сан у усти ма. У 
се дам сми са о них це ли на, као у да не ства ра ња све та, пе сник де ли за ду
же ња чо ве ку. На кра ју про це са ра да и пе сме, пра зне су ша ке, а оста је оно 
што пред ста вља Пје сан, веч на сли ка Чо ве ко ва. 
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Да кле, се ћа ње и пе ва ње до чи та ва ју јед но дру го у ду хов ном и инте
лек ту ал ном све ту Ан ђел ка Ану ши ћа и пред ста вља ју над ре ђе не пој мо ве 
оста лим мо ти ви ма ко је сре ће мо у збир ци. На том пу ту се ћа ња и пе ва ња, 
пе сник от кри ва у ре ми ни сцен ци ја ма сво је прет ход ни ке, са ко ји ма во ди 
жив раз го вор. Ре ми ни сцен ци је на ства ра о це и њи хо ва де ла нe пред ста
вља ју са мо на чин да се ле ги ти ми шу соп стве не по ет ске ми сли не го је у 
пи та њу по тре ба да се оства ри ди ја ло шки про цес у ко јем же ли да уче ству
је овај пе сник, по ста ју ћи та ко, је ди но та ко, ак тив ни уче сник у жи во ту 
не са мо свог на ро да не го и ве ћин ски вла сник соп стве ног жи во та. 

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

СЛИ КА СР БА У СЛО ВАЧ КОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Зден ка Ва лент Бе лић, Сли ка Ср ба у сло вач кој књи жев но сти, Ма ти ца 
срп ска, Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад 2022

Zden ka ValentováBelićová, Obraz Sr bov v slo ven skej li te ratúre , Slo venské 
vyda va teľsk é cen trum, Báčsky Pe tro vec 2021 

Има го ло ги ја је јед на од ди сци пли на књи жев но и сто риј ске ком па
ра ти сти ке у ко јој се из ра зи то ин тер ди сци пли нар но про жи ма ју на у ка о 
књи жев но сти са дру гим дру штве ним на у ка ма, као што су исто ри ја, 
по ли ти ко ло ги ја, пси хо ло ги ја или кул тур на ан тро по ло ги ја. Упра во ову 
област је за сво је по ла зи ште ода бра ла Зден ка Ва лент Бе лић у књи зи Слика 
Ср ба у сло вач кој књи жев но сти. Ка ко већ сам на слов на го ве шта ва, па жњу 
усме ра ва на има го ло шку ана ли зу сли ке Ср ба и дру гих срп ских мо ти ва 
у сло вач кој књи жев но сти и то у вре мен ском ди ја па зо ну од 16. ве ка до 
да нас. У овом кон тек сту ау тор ка пра ти ко је осо би не су да тим сли ка ма 
пре пи си ва не и ко ју функ ци ју вр ше. Пра ти уче ста лост њи хо ве по ја ве у 
по је ди ним раз до бљи ма и на сто ји да са гле да ка ко су се ме ња ле и шта су 
ове про ме не у при ка зи ва њу сиг на ли зо ва ле. Па ра лел но иден ти фи ку је 
ем блем ске мо ти ве срп ске про ве ни јен ци је (срп ске не род не ми то ве) ко ји 
су се уза стоп но ја вља ли код сло вач ких ау то ра. При ка зу је ка ко ау то ри 
сло вач ке књи жев но сти мен тал но при сту па ју стра ном (у овом слу ча ју, 
пред став ни ци стра ног су Ср би и срп ски мо ти ви) и ка ко је ин тер пре ти ра ју.

Зден ка Ва лент Бе лић не по ку ша ва са мо да опи ше по је ди не ти по ве 
ре ле вант них сли ка, већ на сто ји и да их об ја сни. С об зи ром на то да је циљ 
ра да био да се до ка же уче ста ли је при су ство сли ке Ср ба у ра зним пе рио
ди ма у сло вач кој књи жев но сти и ти по ло шка бли скост ових мо ти ва, а 
као до каз ду гог тра ја ња сим бо лич ког ми шље ња у од ре ђе ном кул тур ном 
и књи жев ном кон тек сту, мо же се ре ћи да су ове ана ли зе не дво сми сле но 




