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Збир ка пе са ма ко ју је аутор од ре дио као „иза бра не и но ве пје сме“, а за
ко ју је из бор и увод у чи та ње са чи нио Ђор ђе Не шић, књи га „по све ће -
на на стра да лим и пре жи ве лим кра ји шким Ср би ма о 20. го ди шњи ци
њи хо вог из го на“, ка ко и пи ше на пред ли сту књи жног бло ка, пред ста -
вља нам пе сме са зда не на из бе глич кој, прог на нич кој му ци, у стра ху и
збе гу, из ва ђе не из утро бе, ис пи са не олов ним и кр ва вим ма сти лом. Не -
ма у њи ма бри ге о ис пра зној ле по ти или звуч но сти сти ха, ри ма за зво -
ни да нас под се ти на суп тил ност пе снич ког у дис хар мо ни ји гла со ва из
не та ко да ле ке про шло сти. Суд би на и стра да ње срп ског жи вља за по -
че то (по дру ги пут у јед ном ве ку) 1990. го ди не на про сто ри ма кра ји на,
за ле ђа, ко та ра гор ских и кр ше ва ко ји не ви де мо ре, али су би ли је ди -
ни за ви чај, то је око сни ца овог тр но вог вен ца пе са ма. 

Ту жба ли ца је ис пе ва на већ у увод ној пе сми „Ex ori en te lux, дру ги
пут“, у ко јој онај ко ји мо ра да бе жи вр ло сли ко ви то го во ри о то ме да
не ма куд – ниг де ни је ње гов дом ни за ви чај, сва ка стра на све та већ има
сво је и на сво ме, он ће сву где би ти не по зван и не же љен гост. Пре по -
зна је мо и слу ти мо да има и ауто би о граф ских еле ме на та, ин спи ри са -
них лич ним до жи вља јем и пат њом Ср ба прог на них са про сто ра на
ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли и ко ји ни два де сет го ди на на кон про го на
ни су про на шли свој мир и уте ху. Оног тре нут ка ка да су ис ко ра чи ли
пре ко ад ми ни стра тив не гра ни це др жа ве и те ри то ри је на ко јој ви ше
ни су мо гли да оп ста ну, по ста ли су „до ђо ши“, „ту ђин ци“, они ко ји, ка -
ко се то у Бо сни ко ло кви јал но ка же – „на би ја ју праг“. От ку да то ли ко
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не тр пе љи во сти, то ли ко не ра зу ме ва ња ме ђу при пад ни ци ма јед ног истог
на ро да ко ји де ле са мо ад мин стра тив не гра ни це? Да ли је мо гу ће да је
су шти на искон ске, ве чи те срп ске тра ге ди је упра во та стра шна, не при -
род на по де ла на „нас“ и „вас“, по де ла о ко јој на суп ти лан на чин про го -
ва ра ова по е зи ја. Је смо ли и са ми до при не ли сво јим стра да њи ма, пи та
се пе сник.

Не сре ће еп ских раз ме ра од вај ка да те ра ју ми сле ће на пре и спи ти ва -
ње, па у пе сми по ко јој но си на зив и пр ви део збир ке, „Сре бро и та -
мјан“, аутор окре ће кри тич ку ми сао пре ма сво ји ма, је су ли не чим
до при не ли да се ова ко од ре ди ме ра њи хо ве не сре ће, је су ли ште де ли на
сре бру или на та мја ну, је су ли би ли оно што же ле да дру ги ви де у њи ма. 

Ду бо ко про жи вље ном се кроз ову по е зи ју ис ка зу је тра ге ди ја гра -
ђан ских ра то ва ко ји су про те ра ли на стра шан на чин, ру жан и не при -
хва та ју ћи у но вој сре ди ни, Ср бе из Хр ват ске и Бо сне и ти да ма ри, та
искон ска пат ња ко ја је обе ле жи ла не ко ли ко ге не ра ци ја пул си ра у сти -
хо ви ма ове збир ке, сим бо лич но кључ ном пе смом „Епи таф за не зна -
ног не ког“ на пи са ном као спо мен сви ма ко ји ма се гро ба не зна, чи ји су
тра го ви у сне гу обри са ни, чи ји су гла со ви у ве тру ус ко ви тла ни и не ра -
за зна ју се, чи ји су гро бо ви кр стом нео бе ле же ни, ко ји не жи ве ни ко ме
у се ћа њу јер ни ког ви ше и не ма

(... ал ме не ни��е, на �ач ки ни ко јој, цр ној ко �и, 
очи мо је – с ко ји ма сун цем за ђо ше, ко их �о �и,

не ко у Сло во, Ли с�ак, Ли бар, 
ал ме не ни��е, ни ка�, ни��ар...)

за ко је се не зна за што су и шта би ли, али сви за јед но кроз пе сни ков
стих и је цај тра же пра во да не бу ду за бо ра вље ни, да њи хо во бив ство -
ва ње оста не ма кар као за пис у сти хо ви ма ко ји ма нам се са оп шта ва: ми
смо на род дру гог ре да, па стор чад исто ри је, па стор чад у соп стве ној ко -
лев ци. Ипак, и та кви су ис тра ја ва ли у сво јим дво ри шти ма, за сво јим
тр пе за ма, све док ни су по че ли по жа ри пред ко ји ма се мо ра ло бе жа ти.
То је, очи глед но, за ауто ра суд бин ска 1990. го ди на, по сле ко је се ви ше
ни је мо гло оп ста ти и мо ра ло се пре ко гра ни це, пре ма Ср би ји ко ја сво -
је су на род ни ке при ма са по до зре њем, са стра хом да ће се у ње не ку ће
усе ли ти. 

Та ко ови сти хо ви отва ра ју по ли тич ко, мо рал но и фи ло зоф ско пи -
та ње ро ђе но у гра ђан ским ра то ви ма ко ји су пре са мо две де це ни је по -
тре са ли на ше про сто ре и чи ји се ожиљ ци још ви де у пу ној ме ри.
Пи та ње је кaко је ме ђу припадницимa истог на ро да мо гло до ћи до то -
ли ке не тр пе љи во сти пре ма не вољ ни ци ма ко ји су пла ме ном и мет ком,
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но жем и чи змом би ли при мо ра ни да на пу сте сво је до мо ве, да са де -
цом у ру ка ма и оним што се мо гло по не ти у за ве жља ји ма и тор ба ма
до ђу и бу ду не при ја тељ ски до че ка ни, као по тен ци јал ни су пар ни ци у
бор би за оп ста нак, као ин ва зи ја још глад них уста. То су они по гле ди
ис под ока у град ским ауто бу си ма усме ре ни пре ма љу ди ма чи ја ли ца
по сто је са мо као те ле ви зиј ске ве сти, као број, сло во, као не ка не во ља
ко ју тре ба от кло ни ти. Да ли је мо гу ће да смо већ то ли ко ду го обеш чо -
ве че ни, обеш ча шће ни, без ду шни, то ли ко на му че ни не ма њем, то ли ко
из мр цва ре ни стра хо ва њем за сва ко днев ни хлеб, да нам се и сен ка чо -
ве чи ја и оти сак ту ђег сто па ла на сне гу пре тва ра ју у страх за соп стве ни
жи вот? 

У пе сми „Бли жњи“ Ану шић ова ко пе ва

... Увек ка сниш бра �е мој из �а љи не
Ма �а не из би ваш из бли зине-
ош�ри цу не о�ва јаш о� мо �а ожиљ ка 

на ме �о �е�неш – се бе об ра ниш
Обо ји ца укр с�и мо ис�и ус�рел...

Упр кос све му, на род се не мо же за тр ти, због то га као мо то јед не
пе сме сто ји да – Има се о ба, али има и нас! Кри тич ки про ми шља ју ћи и
о сво ме ро ду, ње го вој жи ла во сти и бор бе но сти, али и ма на ма и ла -
жним ми то ви ма ко ји су одав но пре те ћи над ви је ни над ње гов (срп ски)
оп ста нак, Ану шић ис ка зу је здра ву, не па тво ре ну љу бав пре ма сво ји ма
и до зу ре ал но сти спрам исто риј ских до га ђа ја ко ли ко је то пе сни ку мо -
гу ће. Он не за па да у јеф тин, ма ни пу ла тив ни па три о ти зам, не на та па
ту жба ли це те шким ре чи ма, кле тва ма и ху ље њем, он је чо век љу ба ви и
на сто ја ња да се бу де и ча сно оп ста не.

Збир ка Е�и �а фи за не зна не као епи ло шку по ста вља пе сму „Ауто -
би огра фи ја“, јед ну од број них са по све том као отво ре ним ди ја ло гом
са ствар ним са го вор ни ци ма ко ји су на не ки на чин, прет по ста вља мо,
ини ци ра ли на ста нак пе сме. 

Је зик Ану ши ће вих сти хо ва је сло бо дан, раз и гран, уман, не за пла -
шен но вим ре чи ма и ко ва ни ца ма ка да му по не ста не оних већ зна них
и то ли ко пу та ис пи са них, је зик го рак али и бо гат, је зик ко ји оста је ку -
ћа и ко лев ка, мај ка и је ди ни стра жар на бра ни ку иден ти те та, је зик сат -
кан од ре чи за бо ра вље них, ре чи успа ван ки, кле тви, ту жба ли ца и
здра ви ца, је зик у ко ји ста је чи тав жи вот. Сти хо ви ко ре спон ди ра ју са
бо га тим књи жев ним на сле ђем, ло кал ним и на ци о нал ним, са на род -
ним ства ра ла штвом и Је ван ђе љи ма, от кри ва ју ћи еру ди ци ју пе сни ка и
ду бо ко по зна ва ње тра ди ци је, прет ход ни ка ко ји су оби та ва ли и оп ста -
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ја ли на истом про сто ру ода кле се са да мо ра ло оти ћи, што пе сник до -
жи вља ва и као лич ни и као на ци о нал ни по раз, ра ну ко ја ду го не ће за -
це ли ти али и ко ја је за до би је на ча сно и без ис ти ца ња вр ли не сво га ро да
као је дин стве не и је ди не вред не за пи са.

Као жи ла у фи ном мер ме ру из два ја се пе сма „Ју тар ња мо ли тва апа -
три да“, у ко јој се пе сник обра ћа сво јим ве чи тим узда ни ца ма, Му дро -
сти и Ре чи, да му пру же уте ху и по мог ну да не по ста не чо век без ли ца,
Ни ко је, ко ме пр ви пра ме но ви да на и буд но сти но се ми сао да је без до -
мо ви не, да не ма куд. 

И по сле два де сет го ди на, он у за вр шној пе сми „Ауто би о гра фи ја“
за се бе ка же:

Ја сам бо�љи ка во ос�рв це 
у ср цу ило вач не ја бу ке ...

кру ни шу ћи и за о кру жу ју ћи овај лич ни, аутен тич ни за пис о стра да њу
ве ли ког де ла срп ског на ро да ко ји је ве ро вао у прав ду и вла да ви ну
исти не, у сво је све ти ње и за ве те, а до жи вео по ни же ње ег зо ду са као
трај но ста ње, без мно го на де да ће се не што про ме ни ти за људ ског жи -
во та. По ни шти мо ли се бе као на род, при ста не мо ли на сва по ни же ња,
суд би на из бе гли штва не ће ми мо и ћи ни ко га од нас. Та стра шна по ру -
ка је упо зо ре ње ко је ови сти хо ви ша љу, не ви ше мол ба за по моћ, не
ви ше ни мо ли тва, јер у пре са хлим су за ма жи ве још са мо кле тва и ле -
лек. Оглу ши мо ли се о тај ле лек, из гу би ли смо Бо га у се би. 
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