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Е С Е  Ј И

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

О ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КОЈ ПРО ДУК ЦИ ЈИ  
ИЗ 2014. ГО ДИ НЕ

Све до че ња с нај кра ћег ра сто ја ња, ве ро ват но нај по у зда ни ја у 
мно гим обла сти ма жи во та, у ду хов ној сфе ри не јам че ни за шта. 
На про тив, све се бо ље ви ди с ве ће раз да љи не. То је пр ви раз лог сва
ког ко се ус те же да се из ја шња ва о но вим књи га ма. Он укљу чу је и 
му ку њи хо вог раз вр ста ва ња. Ако се и не ко ле ба (а ко се не ко ле ба!) 
у из ри ца њу вред но сних су до ва, из ве штач ће се за це ло дво у ми ти и 
тро у ми ти у ис ка зи ва њу оних опи сних, ве за них у пр вом ре ду за по
е тич ко ру бри ци ра ње де ла о ко ји ма го во ри. Сто га ће и овај под сет
ник о при по ве дач ким књи га ма из 2014. го ди не, на пи сан на кон ра да 
у Жи ри ју „Ан дри ће ве на гра де” (чи ји су чла но ви, уз ау то ра ових 
ре до ва, Мар ко Не дић и Ва са Пав ко вић), би ти са чи њен по ге не ра циј
ском кљу чу, уз пу ну свест о мањ ка во сти та квог при сту па, по Х. М. 
Ен цен сбер ге ру не са мо „из ан ђа лог” не го и „не ис то рич ног”, јер жи
вот умет но сти не под ле же би о ло шком за ко ну сме не ге не ра ци ја, те 
се ни „са др жај не ке Хел дер ли но ве хим не или не ког Брех то вог ко ма
да не мо же про чи та ти из ау то ро вог го ди шта”. Уз све на го ве ште не, 
и то ли ке дру ге, не на го ве ште не а не из бе жне ри зи ке и про пу сте, ево, 
да кле, пет на е стак кон ци зних за бе ле жа ка о књи га ма при по ве да ка 
ко је су то ком и по ис те ку 2014. го ди не при ву кле на шу па жњу.

Ве ћи ни са вре ме них срп ских при по ве да ча, као и Ми ли са ву 
Ми лен ко ви ћу (1939), рад на ма лој еп ској фор ми не пред ста вља 
пу ки пре дах од пре чих по сло ва, али ни глав но под руч је њи хо вог 
ства ра ња. Сви као да ра де на ви ше раз бо ја. Жи ве ћи, „ни кад исто
вре ме но”, у Ма лом Цр ни ћу, По жа рев цу и Бе о гра ду, Ми лен ко вић 
је на пи сао ше сна ест зби р ки по е зи је, де се так драм ских тек сто ва, 
две књи ге кри ти ка и есе ја, је дан ро ман и на по кон (2012) књи гу 
при по ве да ка. Ау тор је и два до ку мен тар на фил ма. Ва ро шке при че 
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(„Про све та”, Бе о град) – ње го ва но ва књи га, на по ла пу та до ро ма
на – има ју за свој си жеј ни про стор и, фи гу ра тив но ре че но, за свог 
глав ног ју на ка јед ну „има ги нар ну Ва рош”, чи ја то по гра фи ја не
дво сми сле но упу ћу је на зна ни про то тип, упр кос ау то ро вој увод
ној бе ле шциали би ју о не по сто ја њу „ни ка квих до ди ра са би ло чим 
ствар ним”. По сле то ли ко стра них и до ма ћих по ве сти о гра до ви ма, 
нај че шће обе ле же них ат мос фе ром по себ но сти или пак из ве сне 
за тво ре но сти, наш пи сац као да хо ти мич но не ра чу на на са мо је
дан или је дин ствен шти мунг. Уз по ет ски, а кат кад и ме ло драм ски 
тон, он сво јој при чи не рет ко да је ху мор ни и ка ри ка ту рал нору га
лач ки пе чат, би ло да при по ве да о хох шта пле ри ма, ла жа ма, па ра
ла жа ма и по не ком „мир ном умо бол ни ку” (та ко ђе скло ном про ве
ра ма), а све на фо ну дис крет них под се ћа ња на свет и го вор Го го љев, 
Сте ри јин и, мо жда, Ра до ва на Бе лог Ма р ко ви ћа, или пак на сто ји 
на груп ном пор тре ту ма лих и без лич них ужа ра, опан ча ра, аба џи
ја, во ска ра, апо те кар ских по моћ ни ка и по зо ри шних ама те ра, чи ји 
жи вот, из у зи ма ју ћи по вре ме не на сту пе же сто ке ме ђу соб не мр жње, 
као да те че „по му др ом ма ло ва ро шком усу ду”, ули ва ју ћи се из јед
не до са де у дру гу до са ду. Ми лен ко вић у не ко ли ко при по ве да ка 
до ча ра ва и тра гич не суд би не не ких ва ро ша на у зло вре ме ну ра та, 
Го лог ото ка и ву ко ва р ске је се ни 1991. Са ви ше сре ће, ипак, ка зу је 
по вест по ти сну тих (ка ко би ре као Вељ ко Пе тро вић) не го ли оних 
с хе рој скостра дал нич ком суд би ном, што по себ но по твр ђу је ти хи, 
ре зиг на ци јом и ме лан хо ли јом обо јен „Нео др жа ни го вор Ар се ни ја 
ар хи ва ра”. Да је у ње ном на стан ку би ло ви ше стил ске бри жљи во
сти и лек тор ског над зо ра, књи га би, као це ли на, оста вља ла знат но 
бо љи ути сак.

Бра ти слав Ми ла но вић (1947), пе сник, при по ве дач, ро ман си
јер и драм ски пи сац, пред ста вља нам се овај пут При ча ма из ста
ре фа сци кле (На род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић”, Кра гу је вац). 
Ау тор жи ви у Цве то јев цу, код Кра гу јев ца, и сва ка му од два де сет 
три но ве при че го во ри о Цве то по љу. На де лу је углав ном сит но
ре а ли стич ка оп ти ка и по е ти ка. Сме њу ју се при че и при чи це у 
ра спо ну од тра гич них до ху мо ри стич ких, у ко ји ма се на сто ји на 
оцр та ва њу про ме на у на чи ну жи во та, мен та ли те ту и је зи ку јед не 
ма ле сре ди не то ком рат них и мир но доп ских раз до бља ми ну лог 
ве ка и овог вре ме на. Кад је убе дљи ви ји, Ми ла но вић на по ми ње 
рат ну про зу Ан то ни ја Иса ко ви ћа („Све тло пла ве очи”), док у не ким 
мир но доп ским ми нипри ча ма („Љу те бом бо не”, „Коц ка ше ће ра”) 
по ка зу је че хо вљев ску са о се ћај ност с тзв. ма лим љу ди ма, ис ка за ну 
на о ко ма лим, го то во не ви дљи вим по во ди ма. Ми ла но ви ће во при
по ве да ње је ма хом анег дот ско, с пре ја ким ло кал ним пе ча том. И 
не у јед на че не вред но сти.
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По зна ти ји по са ти рич ним афо ри зми ма и ра диодра ма ма, Ми
лан То до ров (1951) не гу је и жан ров ски стан дард ну фор му при по вет
ке. Збир ку Не мо гу ов де да до че кам ју тро („Ар хи пе лаг”, Бе о град) 
чи ни три де сет се дам на пр ви по глед обич них при ча о обич ним 
љу ди ма на шег вре ме на и на ше сре ди не – на став ни ци ма, так си сти
ма, ле ка ри ма, бол ни чар ка ма, га зда ма и под ста на ри ма, здра вим и 
бо ле сним, мла дим, сре до веч ним и ста ри јим. Мо жда би те мат ско
про блем ски и си жеј ни за јед нич ки име ни тељ ових ма лих ју на ка и 
њи хо вих ма лих суд би на био у ти хим обр ти ма, у њи хо вим ка за ним 
или не ка за ним а нео че ки ва ним са мо спо зна њи ма и от кри ва лач ким 
са зна њи ма дру гих о њи ма. Љу бав ни ци, су пру жни ци, они срећ но 
и они не срећ но раз ве де ни, де ца и ро ди те љи – сви ови ак те ри и све 
ове ре ла ци је до ча ра ни су, ма хом, у кљу чу и све тлу пре ва ре ног 
оче ки ва ња. Ни шта ни је она ко ка ко из гле да: ис по ста вља се да су 
же не не по зна ни це му шкар ци ма, му шкар ци же на ма, ста ри знан ци 
јед ни дру ги ма, де ца ро ди те љи ма, и обр ну то. Ко рект но и окрет но 
при по ве да ње, с ве штим ко ри шће њем на го ве шта ја и ин ди ци ја, бар
тов ски ре че но, али без из ра зи ти је сна ге, но ви не и са мо свој но сти, 
ка ко у са др жин ском та ко и у об ли ков ностил ском по гле ду.

Но ва књи га Бо ри во ја Тер зи ћа (1959), По след ње ства ри („Рен
де”, Бе о град), оста вља ути сак из ве сне пре тр па но сти и пре на прег
ну то сти, те мат скомо тив ске, зна чењ ске и стил ске. Књи га је ипак 
мир ни ја од прет ход не (Је дан жи вот ка кав је сте, 2012), упам ће не 
по дво стру кој си ло ви то сти – ор ги ја стич кој, с „те шким дро га ма и 
ла ким же на ма”, и њој су прот ној, с фор си ра ном те ма ти ком бо ле сти, 
не мо ћи и смр ти. Шта хо ће Тер зић? Ка ко се ви ди из ње го вог не дав
ног ин тер вјуа По ли ти ци, овај ау тор има авер зи ју пре ма про блем
ском све при су ству на ци о нал ног и исто риј ског у на шој са вре ме ној 
про зи. У ре ду. Из ве стан от пор, ме ђу тим, иза зи ва и ње го ва оп штост, 
нео д ре ђе ност, да не ка же мо од су ство тзв. ло кал не бо је. Као да чи
та мо пре во де, ма кар и не зна ли да је Бо ри вој Тер зић пре во ди лац и 
ко га пре во ди (Џој са, Да ре ла, Бе ке та и Ма кју а на, из ме ђу оста лих). 
Да ли је овај при по ве дач пре тен ци о зан? Ре кло би се да ни је ако 
се има на уму ње го ва скло ност за опи се ма лог све та мра ва, му ва, 
шкор пи ја, ри ба, без и ме них љу ди и њи хо вих си лу е та. Ка та ло шка 
не ис црп ност мо тив ских по је ди но сти има, ме ђу тим, без ма ло ре дов
но ко смич кови зи о нар ски, па и ме та фи зич ки оквир. На чи та о цу 
је да про су ди да ли су вр ли на или ма на, да ли су од већ пре тен ци
о зна ова про пи ти ва ња сми сла жи во та и оп штег по сто ја ња, тај не 
ро ђе ња и тај не смр ти, сва ким па и три ча вим по во дом. Свет и жи
вот се овом пи сцу углав ном ука зу ју као ап сурд ни, или ма кар не
до ку чи ви. Уме по не кад да очу ђу је обич не си ту а ци је. Уме по не кад 
да из ми ри би хе ви о ри зам са ње го вом су прот но шћу – ре флек си јом 
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о по след њим пи та њи ма. Нај бо ље су, а ме ђу соб но то ли ко раз ли
чи те, при че „По след ње ства ри” и „Тач ка мо је же не”.

На су прот све брит ки јем жен ском пе ру и пи сму у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји, чи ни се да на ше при по ве да чи це пре фе ри ра ју ти ши 
и тан ко ћут ни ји став и ис каз. Та ква је, уз Ми ру По по вић и Та тја ну 
Си мо но вић, и На да Ду ша нић (1961). Сва ки од два де сет два тек ста 
у ње ној књи зи Ин флу ен ца – при че о до ди ри ма (Град ска би бли о те ка 
„Кар ло Би је лиц ки”, Сом бор) – они од пет на ест ре да ка и они од 
пет на ест стра на, као и ду жи би о граф скопо е тич ки оглед „До ди ри 
Вир џи ни је Вулф” – на ла зи упра во у на сло ву на ја вље ним до ди ри ма 
свој за јед нич ки те мат ски са др жи лац. Реч је о сен зу ал ним, сен зи
тив ним и пси хич ким са гла сји ма и не са гла сји ма у љу ба ви, при ја
тељ ству, жи во ту. Чак и две рат не при че („Са мо пре ма уну тра” и 
„Из бор”), обе до бре, не из ла зе из са мо за да тог те мат скопо е тич ког 
окви ра. Спи са те љи ца с под јед на ком окрет но шћу и су ге стив но шћу 
при по ве да у пр вом и тре ћем ли цу, као и у на ра тив ним де о ни ца ма 
с ви ше цен та ра све сти. Ма кар кат кад има ле књи шки или ин тер тек
сту ал ни по вод и до слух (на раз да љи ни од Сте ва на Срем ца до Ага те 
Кри сти), при по вет ке и ми нипри че На де Ду ша нић го во ре о на шем 
вре ме ну и ње го вим ти хим а пре по зна тљи вим зна ци ма. Не мо же мо, 
ме ђу тим, а да не за жа ли мо што ова ау тор ка са осве до че ним да ром 
за го вор, не „пре ма на по ље” не го „са мо пре ма уну тра”, по не кад 
по де ша ва при чу по ме ри ка квог жен ског не дељ ни ка и/или про по
зи ци ји не ког фе сти вал ског кон кур са.

При по ве дач, ро ман си јер, есе ји ста и пе сник, Зо ран Ћи рић (1962) 
об ја вио је и ви ше од две сто ти не ко лум ни, за пи са и поп есе ја у 
ма га зи ни ма и днев ним ли сто ви ма. Отуд су и ње го ве При че са 
зи до ва („Слу жбе ни гла сник”, Бе о град) пре по ет скоху мо ри стич ке 
и по ет скоме лан хо лич не ко лум не и ко зе ри је не го ли при че. Ћи рић 
хо ти мич но, с ва зда жи вом по е тич ком са мо све шћу, ис тра ја ва на 
сво је вр сној ал тер на ти ви – ре ци мо, ро кер скоблу зер ској – ка ко до
ми нант ном жан ров ском, по е тич ком, те мат ском и стил ском обра
сцу при че и при ча ња, та ко и оп штем со ци јал ном, пси хо ло шком, 
есте тич ком и ак си о ло шком по и ма њу чо ве ка, све та и жи во та, а 
по себ но љу ба ви, мла до сти, од ра ста ња, дру штве не адап та ци је и 
ина у гу ра ци је. Без уо би ча је не еп скона ра тив не ди мен зи је, ко ја би 
под ра зу ме ва ла фа бу лу и ли ко ве (ма кар си лу е тар но фик си ра не), 
ове „при чи це” се ве зу око би зар них де та ља ра зо но де, до ко ли це, 
оде ва ња и му зи ци ра ња. Осим ху мо ра, као да је за јед нич ки име
ни тељ овим за бе ле шка ма но стал гич но при се ћа ње де ча штва и од ра
ста ња, с твр до гла во ин фан тил ним од но сом пре ма тзв. еста бли шмен
ту и ње го вом си сте му вред но сти. У овој оп се гом не ве ли кој књи зи 
с че тр де се так на сло ва на ла зи мо сто ти не ду хо ви тих, иш ча ше них, 
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ша љи вопо ет ских по је ди но сти ти па „Ако не ћеш да ме оста виш, 
про на ћи ћу не ког ко хо ће”. Ова ко из дво јен, ис каз би мо гао има ти 
и по тен ци јал ног чи та о ца за сво га адре са та.

Ау тор из ра зи те те мат скопо е тич ке ин ди ви ду ал но сти, по себ но 
упам ћен по ро ма ну У пот па лу бљу (1994), пре ве де ном на два де сет 
је зи ка, Вла ди мир Ар се ни је вић (1965) у књи зи Ово ни је ве се ло ме
сто („Ла гу на”, Бе о град) здру жу је три жан ров ски и струк тур но 
раз ли чи те це ли не: по вест о Пе тру Бу хи, за бо ра вље ном илу стра то
ру и ау то ру стри по ва, че ти ри ма ње или ви ше кла сич не но ве ле са 
си же и ма и суд би на ма из стра ног све та (пр ва го во ри о па ци јен ти ма 
пси хи ја триј ске бол ни це Греј стон парк, дру га о мрач ним и не срећ
ним љу ди ма јед не пољ скоен гле ске по ро ди це у Лон до ну, тре ћа о 
не и ме но ва ним су пру жни ци ма јед не стра не и, опет, не и ме но ва не 
ве ле град ске сре ди не, че твр та о мла дој исто ри чар ки умет но сти из 
Се у ла ко ја би ва лин чо ва на у Бе о гра ду), те два де сет пет јед но ми
нут них крат ких при ча о љу ди ма с нај ра зли чи ти јих ме ри ди ја на, 
при пад ни ци ма раз ли чи тих на ци ја, ве ра и ци ви ли за ци ја, ко ји су 
ка дри ра ни или у сво јим нај о бич ни јим, нај сва ко днев ни јим си ту а
ци ја ма, или пак у нај дра ма тич ни јим тре ну ци ма сво га жи во та. Епо
ха ра се ље них ли ца, ме шо ви тих сре ди на, ко му ни ка циј ски али не 
и кул ту ро ло шки са вла ди вих пла не та р них раз да љи на, свет на пу ту 
ово вре ме не гло ба ли за ци је – то је ат мос фе ра и те мат ски про стор ове 
про зе. Нај сна жни је су оне че ти ри ду же но ве ле, с там ним, по не кад 
истин ски по тре сним суд би на ма, обе ле же ним лу ди лом, бо ле шћу, 
на си љем или пак ме ша ви ном љу ба ви и бе сти јал ног ор ги ја ња 
(„Сви ре пост”). Ста рин ски бо ја жљи вим и сра ме жљи вим ду ша ма 
оста је пра во на ти хи уз дах: књи га ни от куд, с не ви дљи вим ко ре ном 
у на шем све ту и на шој тра ди ци ји, али и с ви дљи вом ко мер ци јал
ном по бу дом да као па ке тић „по клон при ча” на ђе пут до на шег 
чи та о ца!

По сле ро ма на Три са мо ће (2010), Ве сна Ка пор (1965) нам се пред
ста вља пр вом књи гом при по ве да ка – По се ћа њу се хо да као по 
ме се чи ни („Аго ра”, Зре ња нин – Но ви Сад). Чвр сти ном струк ту ре, 
као и атрак тив но шћу по ступ ка, по не ка од но вих књи га по не кад и 
над ма ша ову зби р ку с је да на ест ме ко ор ке стри ра них и ме сти мич
но раз ли ве них при по ве да ка. Пре вас ход но лир ски тем пе ра мент, 
Ве сна Ка пор, ме ђу тим, на дах ну то шћу и опој но шћу сво га ка зи ва ња 
(ако то ни су ар ха ич не вр ли не) на ди ла зи све при по ве дач ке гла со ве 
из го ди не о ко јој је реч. Њој је Цр њан ски са го вор ник и у на сло ву, 
и у при чи и при ча њу. Тај из бор по срод но сти укљу чу је и мо ме нат 
сти ла и ат мос фе ре, и оп шти ји вел тан ша унг и, по себ но, си жеј ни 
оквир ра та, по врат ка из ра та и вар љи ве ка тар зе по врат ни ка, те 
ме ђу соб но огле да ње до ма и све та, за ви ча ја и ту ђих „цвет них пре
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сто ни ца” (реч Вељ ка Пе тро ви ћа), као и Цр њан ском оп се сив но 
бли ског се ве ра, сне га и ле да. Ту је ка ко онај јад и че мер Цр њан ског 
због на ших стра да ња за туђ ра чун (од Ву ка Иса ко ви ча до Про ке 
На ту ре ло ва), та ко и по не ки ње гов „про стор сре ће”, оп чи ње ност 
ете рич ним, све тло сним, да ле ким, Ура лом и Су ма тром. Срод ство 
с Ан дри ћем пак на ла зи мо у бол ним тра го ви ма на ших мр жњи, 
за ва да и ра то ва до ис тре бље ња, ка кав је био и онај у БиХ у по след
њој де це ни ји два де се тог ве ка, ко ји је јед на од око сни ца ових при ча. 
А па ра лел но с ве ли ком исто ри јом, и рав но прав но, те че и она ма ла, 
при ват на, ин тим на, у зна ку по ро дич них од но са, па три јар хал нопле
мен ских и оних мо дер них, ур ба них, у зна ку љу ба ви и при ја тељ ства, 
лек ти ре, пу то ва ња, оства ре них и нео ства ре них, па и нео ства ри вих 
бли ско сти. Из у зи ма ју ћи лик јед не ау то ри тар не све кр ве, те Беч ли је 
Ка спа ра и Ру ски ње Да шењ ке, ак те ри су углав ном у дру гом пла ну. 
У пр вом пла ну је пре вас ход но по ет ски, че сто ра фи но ва но ар ти ку
ли сан до жи вљај за ви ча ја и ту ђи не, свих ли ца да на и го ди не, при
ја тељ ства и љу ба ви, ту ге и сре ће. И све тло сти, нај пре и нај по сле, 
од пр вих стра ни ца, где сто ји ка ко је „чо ве ко во пу то ва ње низ чи стих 
све тло сних та ча ка ко је се скла па ју у при че кад до ђе вре ме”, до 
оних за кључ них, на ко ји ма „сун це гла ча свет”, а „ле то се на ди ма 
као је дро”.

По сле три ро ма на, Ср ђан Ми ли ће вић (1966) об ја вљу је зби р ку 
при по ве да ка Сло ва у пе ску („Знак”, Бе о град), ко ја у пр ви мах при
зи ва у се ћа ње дав на шњу по ми сао ка ко су ве ли ке те ме – лу ди ло, 
бо лест, смрт, зло чин и ко лек тив ни зло чи ни – до дир на тач ка нај бо
љих и нај го рих пи са ца. Ре кло би се да ови дру ги др же да те жи на 
и си ли на те ме јам че сми сао и вред ност књи жев ног оства ре ња. Као 
да сво јим слу ча јем, при лич но че стим, све сно или не све сно иг но
ри шу ону не раз лу чи вост два ју усло ва у Ки шо вој по е тич кој фор
му ли сме тииуме ти! Ми ли ће вић, сре ћом, не спа да у ту ску пи ну 
(би вао је за ми ну ли рад и на гра ђи ван), али јој се при бли жа ва упра во 
том не у пит ном ве ром у ау то ри тет те ме. Дру ги свет ски рат и ра
то ви из де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, по себ но на про сто ри ма 
Бо сне и Хер це го ви не, уста шка зло де ла и срп ске осве те, тра у ме 
пре жи ве лих, не рет ко при пад ни ка раз ли чи тих ве ра и на ци ја, по не
кад и ве за них ме шо ви тим бра ко ви ма и дво ја ким иден ти те том, те 
не срећ не љу ба ви и коб на лу ди ла про ис те кла из та квих ве за, као 
и не сре ће узро ко ва не гло бал ним и на шим, си стем ским су да ри ма 
и пре о кре ти ма – то је те мат ско тле и оквир ових при ча, без ма ло 
ре дов но ис при ча них у не ка квом не са мо пси хо ло шком већ и пси
хи ја триј ском кљу чу. Еле ме нат за чуд но сти, па и фан та сти ке, иде 
уз упли та ње исто риј ских лич но сти (Бро за, Р. Ка ра џи ћа, Ан дри ћа 
и Ку сту ри це) у при чу и при ча ње. Ма хом пре тен ци о зно и, отуд, 
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уне ко ли ко про вин ци јал но, без је зич костил ске си гур но сти, на мо
мен те и си ро во, ово се при по ве да ње пре на ме ће пам ће њу по не ким 
по себ ним пси хо ло шким или исто ри о граф ским уви дом не го це ло
ви тим ути ском би ло ко јег од ових је да на ест шти ва. Та кви су, одр жи
ви и из ван кон тек ста, ис ка зи о „нео до љи вој мла да лач кој по тре би 
да се свет што пре и ја че удах не, за гр ли, осво ји” и та ко „из ме ни 
пра зна би о гра фи ја”, као и онај, с ам би ци јом епо хал ног на ла за, о 
го спо да ри ма све та ко ји ства ра ју Ју го сла ви ју као пре пре ку „из ла
ску Гер ма на на то пла мо ра, и при том до вољ но ка то лич ку да не би 
би ла ру ска”.

Во љом па ра док са, ин си сти ра ње на но вом не рет ко има за по
сле ди цу осе ћај до са де. Као да је та кав слу чај, ма кар по на шем ути
ску, и са осам при по ве да ка у књи зи Бе о гра ђан ке („Ла гу на”, Бе о
град) Иго ра Ма ро је ви ћа (1968), где из ве сну јед но о бра зност па и 
мо но то ни ју узро ку је те мат скомо тив ско и лек сич ко по тен ци ра ње 
„ди ги та ли зо ва ног ам би јен та два де сет пр вог ве ка”. Отуд кат кад и 
бе лег не хо тич не ко ми ке – „Ре кла сам јој да је сте ап деј то ва на, али 
не и ап греј до ва на.” Вир ту ел ни су сре ти ју на ки ња и ју на ка во де до 
„ки бер сек са” и „пра вог он лајн во ђе ња љу ба ви”. И та ко да ље, све 
леп ше, до тврд ње да „оно што мно ги још увек по инер ци ји на зи ва ју 
’вир ту ел ним’, по ста је осно ва са вре ме ног жи во та”. Тра гом пој мов
нолек сич ког све та ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, ов де се сво је
вр сним тај ним је зи ком огла ша ва и со ци јал ни ми ље нар ко ма на и 
нар ко ма ни је. При че су ау то би о гра фи је же на, ка за не у пр вом ли цу, 
са из ра зи тим те жи штем на ин тим ном, па и при ват ном аспек ту 
од ра ста ња, шко ло ва ња, за по шља ва ња, по ди за ња, ру ше ња и об на
вља ња по ро дич ног и про фе си о нал ног жи во та и пре сти жа. У дру гом 
пла ну је со ци јал ни и, по го то во, на ци о нал ноисто риј ски кон текст 
ових ег зи стен ци ја – хи пе рин фла ци ја, бом бар до ва ње, ха ос тран
зи ци је, при нуд на и сво је вољ на стран ство ва ња. Ни је, ре кли би смо, 
про блем у то ме што ју на ки ње ове књи ге не ма ју ви ших ци ље ва, 
не го у то ме што у њој не ма ни трун ке од тзв. ви шка зна че ња, ко ји 
је вр ли на не са мо пра ве по е зи је не го и вред ни је про зе. Не спо ре ћи 
ау то ру про фе си о нал ну окрет ност, бр зо се осве до чу је мо ка ко све 
што је ис при чао ла ко за бо ра вља мо. Ње го вом или на шом кри ви цом?

Је дан од све тих ота ца ка зу је у пред смрт ној по ру ци ка ко мо
нах, по пут хе ру ви ма и се ра фи ма, сав тре ба да бу де око. Ми ле ни јум 
и по доц ни је, у ко ре ни то друк чи јем све ту, не ко ће ре ћи за Бал за ка 
да је сав око, „ни шта дру го до око”, што ће и наш Ан дрић по но ви
ти пи шу ћи „О Ву ку као пи сцу”. И у Ба на то ри ју му („Ар хи пе лаг”, 
Бе о град) Угље ше Шај тин ца (1971) је дан гим на зиј ски про фе сор 
ве ру је да „пи са ти зна чи пре пу сти ти се по сма тра њу”. Да је упра во 
то ну жан (ако не и до во љан) услов до бре про зе, као да по твр ђу је 
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и сва ка стра ни ца ове књи ге, од, ре ци мо, опи са на пу ште не згра де 
на лик „огром ном окло пу не ког ги гант ског реп ти ла ко ји се из ње га 
из ву као и оти шао не где да ле ко”, пре ко по тан ког из ве шта ја о јед
ном нео бич ном ко ли ко и ри зич ном на чи ну кла ња сви ња, или о 
из ле ту до ба ње Ру сан де у мр тву је сен, кад та мо ви ше не ма ни јед
ног вив ка, шљу ке, плов ке, вла сте ли це, са бљар ке и ка ши ча ра, па 
до оних ру стич них и ур ба них сни ма ка грч ких и ру ских (сан ктпе
тер бур шких) пре де ла у при ча ма ко је на ра то ра и ње го вог ју на ка 
од во де у стра не сре ди не. (На рав но, ако ни је из ли шно та кво под
се ћа ње, опис је сваг да у функ ци ји при ка за не чи јег ду шев ног ста ња, 
ако не и еле ме нат сим бо лич ког се ман ти зма при че.) Та чул на пу но
ћа при зо ра на во ди чи та о ца да – по пут Ане Ка ре њи не, ко ја би уме
сто што чи та хте ла да жи ви – и сам по же ли не по сред но при су ство 
у опи са ном све ту! „Ја бих да се ме ни не што де си”, ре ћи ће и на
ра тор у јед ној од ових при ча, прет по ста вља ју ћи жи вот умет но сти. 
Сход но то ме је и са да шњост при ви ле го ва на на ра чун про шло сти 
и бу дућ но сти: „Баш та ко, ни шта ве ли чан стве но не до но си са да
шњост, али она је је ди на мо гу ћа.” То на сла ђи ва ње по сто ја њем – и 
чи та о че во, и при по ве да че во, и ње го вих ју на ка – као да би ва ве ће 
и уто ли ко па ра док сал ни је кад ови по след њи до ла зе са дру штве ног 
дна, или ру ба, оса ка ће ни у кав га ма, обо га ље ни у ра ту, за пу ште ни 
и на пу ште ни, по не кад и са ис ку ством ле че них од ду шев них бо
ле сти ко ји, зга ђе ни па то ло ги јом нор мал ног, на кнад но уви ђа ју „ко
ли ко бла го ле ко ви те при ват но сти ле жи нео т кри ве но у по пу ње ним 
па ви љо ни ма цен та ра за мен тал но здра вље!” Мо гућ на срод ства 
ових при ча с не ким ви до ви ма бун та у са вре ме ној по е зи ји, про зи 
и фил му не ума њу ју ути сак о њи хо вој ма гич ној са мо свој но сти, 
Што се, ипак, не мо же ре ћи и за она два од укуп но је да на ест шти ва 
ове књи ге („Ami ko” и „POV”), у ко ји ма је игра до сад на а сло бо да 
јев ти на.

Ми ки ца Илић (1972) је прав ник и бо го слов по обра зо ва њу, те 
мо жда отуд ње го ве цр ти це и крат ке при че, Ла ви ринт без из ла за 
(„Бин дер”, Бе о град), и не ма ју при мар но ли те рар ну по бу ду, по ре
кло и деј ство. Пи ше их, ре кли би смо, кад ни су пу ке до сет ке и ху
мо ре ске, с ци љем ху ма ни стич копе да го шким и ве ро у чи тељ ским. 
Нај бо ље ме ђу њи ма ма хом су при че о де тињ ству, де ци и од ра ста
њу, то пле и дир љи ве, са упе ча тљи вим опи си ма и ат мос фе ра ма, 
али и с до зом сен ти мен тал но сти ко ја их пре пре по ру чу је за чи
тан ке или жен ске ре ви је не го ли за ан то ло ги је. Ту је и не ко ли ко 
осред њих при чи ца о то та ли тар ним си сте ми ма, као и јед на, по нај
бо ља, опет ру га лач ка, о „ста рим бле фе ри ма”, ла жним ди си ден ти ма, 
чи је се три јум фал но иш че ки ва ње да им се отво ре де бе ле фа сци кле 
„у чи јим ко ри ца ма ле же њи хо ви ве ли ки ди си дент ски жи во ти” 
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окон ча ва бол ним осве до че њем да они уоп ште не ма ју по ли циј ска 
до си јеа. Те ма „на кнад не ор ве ли за ци је” (М. Кун де ра), за ко ју, очи
глед но, ни су до вољ не три стра ни це!

„Ова књи га по зи ва чи та о це да се за гле да ју у сво ју уну тра шњу 
го ло ти њу и да из те по зи ци је раз го ли те свет. Она из дру га чи је пер
спек ти ве от кри ва жен ско. Она је бру тал но искре на.” Ни је те шко 
по го ди ти да ове ре че ни це са стра жње ко ри це књи ге Жен ски у сто 
тех ни ка („Де ре та”, Бе о град) по гла ви то упу ћу ју на те му еро ти зма, 
оног спу та ног и, по го то во, оног стра сног, па и раз у зда ног. Ме ђу тим 
и сре ћом, Сла ђа на Илић (1974) у не ко ли ко нај бо љих од укуп но 
је да на ест при по ве да ка из ове зби р ке фе но мен ерот ског са гле да ва 
у све тлу ком плек сни јих окол но сти, ка ко род них и пси хо ло шких 
та ко и оби чај них, со ци јал них и исто риј ских. Ви ше на го ве штај но 
не го ли из ри чи то, ово „раз го ли ћа ва ње” от кри ва на лич је и по за ди ну 
оства ре них, нео ства ре них и нео ства ри вих љу ба ви. Сре ћу не јам чи 
ни ле по та (ко ја је по не кад „је дан од нај ве ћих људ ских уде са”), ни 
ка ри је ра, ни по ро дич ни склад, ни мир, ка кавта кав, по сле не дав
них ра то ва. Пре пре ке, ма хом не ви дљи ве, јед ном су за це мен ти ра не 
во љом ау то ри тар них мај ки и све кр ва, дру ги пут стра хом њи хо вих 
си но ва од очин ства, тре ћи пут тра у мат ским по сле ди ца ма ра та и 
агре си је НА ТОа. Успе шним же на ма сре ћу по мра чу је страх од 
по слов ног не у спе ха, као и ни ма ло му шки страх њи хо вих му же ва 
или „парт не ра” од бо ле сти и смр ти, а оним не ам би ци о зним, не се
бич ним, упра во та не се бич на, „за вет на” уло га роп ског оп слу жи
ва ња њи хо вих успе шни јих са пут ни ка. „Тех ни ке” из на сло ва ука
зу ју на ре пер то ар пре до че них жи вот них стра те ги ја ко ли ко и на 
ра зно вр сност оних при по вед них, ко ри шће них и у стан дард ни јем 
кљу чу ка зи ва ња у пр вом или тре ћем ли цу, и у сме ли јим ви до ви ма 
ин тер тек сту ал ног са го вор ни штва, па чак, у јед ном слу ча ју, и у 
обра сцу ан кет ног ис тра жи ва ња. Ма да не рет ко ра чу на на ефе кат 
шо ка, ау тор ка има ви ше сре ће с ре ги стри ма ху мо ра и ти хе се те. 
А нај ма ње с по ку ша ји ма до ча ра ва ња тзв. ал тер на тив них сек су ал
них ин кли на ци ја, ако ко декс по ли тич ке ко рект но сти до пу шта 
ова кву фор му ла ци ју. Оно што сме јуиуме ју Жид и То мас Ман, у 
дру гих ма хом би ва тек оту жно и муч но.

Ма рио Ли гу о ри (1976), јед но од нај леп ших књи жев них из не
на ђе ња за по след њих не ко ли ко го ди на, у Пр вој љу ба ви („Ла гу на”, 
Бе о град) ну ди сво јим на пре пад осво је ним чи та о ци ма два де сет 
пет но вих при ча. Не ке су од њих тек цр ти це и ре пор та же, а не ке 
не пре тен ци о зни и до па дљи ви ма ли кул ту ро ло шкоима го ло шки 
огле ди о раз ли ка ма из ме ђу европ ског се ве ра и ју га, у пр вом ре ду 
Швед ске и Ита ли је. У мо тив ском и оп сер ва тор ном по љу су још и 
до ско ра шња Ју го сла ви ја, Ср би ја и Но ви Сад, те Ир ска, Дан ска и 
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Не мач ка. Ла ко је уо чи ти те мат ску и по е тич ку ли ни ју до ди ра Пр ве 
љу ба ви с прет ход ном Ли гу о ри је вом књи гом (Се дам је се њих при
ча, 2013): од мах па да у очи, с јед не стра не, шарм и пит кост при
по ве да ња и, с дру ге, уме ће ре флек сив них, гном ских уоп шта ва ња. 
Не мо же мо се, ипак, оте ти ути ску да је књи га, на та ла су по хвал них 
ме диј скокри тич ких од је ка оне прет ход не, пре бр зо ком по но ва на 
и об ја вље на. Отуд су, ваљ да, ове при че не у јед на че не ка ко жан ров
скофор мал ним сво јим ста ту сом, та ко и ме ром умет нич ке ре ле
вант но сти. Нај ви ше то пли не и при сно сти, али и при мар но књи
жев не ду би не, на ла зи мо, да ка ко, у шти ви ма ин спи ри са ним тлом, 
мен та ли те том, љу ди ма и успо ме на ма из за ви чај не ју жне Ита ли је.

Не ма ња Ра и че вић (1976), ко ји жи ви у Но вом Са ду „и по не кад 
у Ли са бо ну”, књи гом при по ве да ка На про пу то ва њу („При ча, ча
со пис за при чу и при че о при ча ма”, Бе о град) све до чи о ти хом, 
ин тро верт ном до жи вља ва њу све та и вре ме на из јед не руб не, от пад
нич ке и ау ти стич ке по зи ци је чи ја је пред ност упра во у том гу бит
нич ком, без ин те ре сном про ни ца њу вла да ју ћег зла и ап сур да, ка ко 
пре та ко и по сле на из глед ко ре ни тих си стем ских пре о кре та. У две 
ре че ни це из при по вет ке „Кон струк тор пре да ња” као да је са же та 
по вест јед ног на ра шта ја: „И то вре ме на шег де тињ ства по ка за ће 
се као вре ме јед ног сна, или бар успа ва но сти. По сле ње га су до шли 
ра то ви, тран зи ци ја и хе ро ин, по сао за мул ти на ци о нал ну ком па ни
ју, сан без сно ва.” Ма да се по не кад на зи ру мо де ли или про то ли
ко ви, као у слу ча ју сврг ну те Пред сед ни це и бив шег све при сут ног 
Про фе со ра, иде о ло га ко ји је остао без ути ца ја, ми кро фо на и пу
бли ке, Ра и че ви ће ве при че – овла шно уве за не не ким ак те ри ма и 
си ту а ци ја ма у сво је вр сни ма ли ро ман – има ју оп шти ју, сим бо лич ку 
и уни вер зал ну „по ру ку” и сми сао. Жи вот, и ов де и дру где (Пор ту
га ли ја, Че шка, Ру си ја, Ар ген ти на, Фран цу ска), што је ка рак те ри сти
чан ге не ра циј скопо е тич ки бе лег са вре ме не срп ске про зе, про жи вљен 
је, ви ђен и ми шљен као час бу нов но час бун тов но про пу то ва ње 
обес ко ре ње ног и ни за ко је тле при сни је ве за ног на ра шта ја. Да и 
та кав жи вот и до жи вљај све та „мо же има ти су мор ну по е тич ност” 
по ка зу ју и Ра и че ви ће ве крат ке, мо но ло шке при че и оне ду же, с 
ви ше ју на ка и ви ше цен та ра све сти. Та кав те мат скоиз ра жај ни пиг
мент ли ри за ци је бо ји го то во сва ку стра ни цу ове про зе, чи ји се ју
на ци по не кад осе ћа ју „као сно ви лу дог де те та”, или ви де твр ђа ву 
пре ко ре ке „као јед но дав но обе ћа ње”, или ду го са му ју, удво је, са 
„раз да љи ном из ме ђу не из го во ре них ре чи”.

На руџ бе и те сни ро ко ви као ре дов на анег дот ска при ми сао уз 
по мен Јак ши ће ве „Отаџ би не” и Ма та ву ље вог „Пи ли пен де” убр зо 
ће ве ро ват но оста ти у сен ци да нас све уо би ча је ни јих, не рет ко и 
би зар них окол но сти по стан ка књи жев них тво ре ви на. На дах ну ће 
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је лук суз, жи ви се од до го во ра и уго во ра. Од че тр на ест но вих при
по ве да ка Му ха ре ма Ба зду ља (1977) из књи ге Је рес но ми на ли зма 
(„Рен де”, Бе о град) ше ста је на пи са на по про по зи ци ја ма кон кур са 
„При че о Са ва ма ли”, сед ма на по зив јед ног ма га зи на на ме ње ног 
вла сни ци ма и љу би те љи ма па са, осма у скло пу про јек та „вла сни це 
хо те ла Ба ла ту ра у мје ста шцу Три баљ у Хр ват ској”, де ве та по на
руџ би јед ног гла си ла чи ја је за да та те ма „ва ле риј ски про блем чи
та ња но ви на”, два на е ста по ме ри збор ни ка са три де сет крат ких 
при ча у ко ји ма се „лајт мо тив ски мо рао по ја ви ти Ми лош Цр њан
ски као књи жев ни ју нак”, а три на е ста уз по год бу да „фо то гра фи је 
сни мље не у згра ди Ге о за во да у Бе о гра ду бу ду ин спи ра ци ја за крат
ке при че”. Бу ду ћи да ови и слич ни про јек ти на и ла зе на за па жен 
од зив, уме ће при по ве да ња би мо гло по ста ти но ва гра на при ме ње
не умет но сти, без те скоб ног се ћа ња на јед но ду шно окле ве та ну 
„со ци јал ну по руџ би ну”. У окви ру та ко за да тих и, да ка ко, оних 
друк чи јих, сло бод них те ма, Ба здуљ при по ве да о му ка ма и ра до
сти ма од ра ста ња, о ра ним и оним по зни јим љу ба ви ма, оства ре ним 
и нео ства ре ним, по не кад и тра гич ним, а све углав ном у вре мен
скопро стор ном ми љеу не гда шње Ју го сла ви је, ра то ва из де ве де
се тих и по то њег из бе гли штва и стран ство ва ња у раз ли чи тим сре
ди на ма. Сре ди ште фа бу ле је ма хом Бо сна, нај че шће Трав ник и 
Са ра је во, с по не ким друк чи јим хро но то пом – по пут Бе о гра да или 
Срем ских Кар ло ва ца овог вре ме на. Све је ка за но у пр вом ли цу, у 
то ну се ћа ња, при се ћа ња и успо ме на, по на из глед нон ша лант ном 
ра чу на њу вре ме на (са свет ским фуд бал ским пр вен стви ма као мер
ним је ди ни ца ма, или ре до сле дом му зич ких афи ни те та и не кад во
ље них пи ћа и вр ста ци га ре та), при че му је, ипак, свим ево ци ра ним 
зби ва њи ма и си ту а ци ја ма ре до ван фон, ако не и те ма, исто риј ски 
и ег зи стен ци јал ни пре лом ко ји у суд би на ма ових ју на ка, њи хо вих 
срод ни ка и њи хо ве сре ди не узро ку је рас пад зе мље, ра то ви и из бе
глич ко лу та ла штво. Под се ћа ју ћи те ма ти ком и то ном на Ку сту ри цу, 
Ба здуљ пи ше ла ко, ве што, ин те ли гент но, са сим па тич ним ре ми ни
сцен ци ја ма на лек ти ру, фи ло зо фи ју и му зи ку. Би ће да при ча баш 
и ни је па стор че у фа ми ли ји број них и ра зно вр сних ви до ва ства
ра ња и де ло ва ња овог пи сца и пу бли ци сте.

Са Не ма њом Ра и че ви ћем, бар у овом ча су, ве зу је Ми ћу Ву
ји чи ћа (1979) дво ја ко срод ство: оно што у овог дру гог ре цен зент 
Вла ди слав Ба јац ви ди и чу је као „мир и ти хост” и онај струк тур
ноком по зи ци о ни мо ме нат ко ји смо у при ча ма оног пр вог име но
ва ли као бли скост ма лом ро ма ну. Ро ње ње на дах („Ге о по ли ти ка”, 
Бе о град), на ра тив ни и (псе у до)до ку мен тар ни мо за ик са чи њен од 
два де се так се квен ци ис пре се ца них ну ме рич ким озна ка ма и ме ђу
на сло ви ма, има за сво ју си жеј ну око сни цу при че и при че о при ча ма 
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ко је у свој ро ков ник у ко жном по ве зу бе ле жи на ра тор ко ји жи ви 
на Пе тло вом бр ду као су ста нар ви тал не ста ри це Мар те, тет ке ње го
вог оца, чи ја се ћа ња на срод ни ке и знан це би ва ју, по пут оквир не 
при че, ве зив но тки во свих шти ва. Сам на ра тор, ка ко то у да на шњој 
про зи че сто би ва, као да и ни је по е тич копер со нал на ин стан ца ко ју 
ва ља раз ли ко ва ти од ау то ра књи ге. Или је (и) ов де по сре ди вар
љи во уза јам но пре ру ша ва ње фик ци је и фак ци је, дра го Ву ји чи ћу 
ко ли ко и мно гим ње го вим ис пи сни ци ма? Кад је пак реч о ак те ри
ма ових при ча, ра чун је уне ко ли ко чи сти ји: ако су по ме ну та Мар та 
и ње ни срод ни ци и знан ци из Ау стри је и Ка на де (с ко ји ма је на ра тор 
у елек трон ској пре пи сци) мо жда и из ми шље ни, као и њен су сед 
па то лог Нај до ски, све ту не сум њи ве ствар но сти не сум њи во при па
да ју Ми лош Цр њан ски и Бо жо Ко при ви ца, Ко ча По по вић и Алек
сан дар Не на до вић, или, по го то во, Ра ша По пов, за ви ча јем и ду хом 
бли зак ау то ру, ма кар и би ли „функ ци о на ли зо ва ни” по ме ри и по
тре би фик ци је. Сли чан је слу чај и с ни зом стра них пи са ца, по себ но 
с Тол сто јем, ко ји (као и у ско ра шњим при ча ма М. Ми лин ко ви ћа 
и Д. Ка ле зи ћа) фи гу ри ра у на слов ној уло зи јед не Ву ји чи ће ве при
по вет ке. Нај леп ши па ра докс ове про зе је у то ме што она, по ре чи
ма по ме ну тог ре цен зен та, „оди ше ста ро шћу и мла до шћу”. На и ме, 
ма кар по на шем ути ску, Ву ји чић је у ис тој ме ри де чач ки пу сто
ло ван у си жеј ном по и гра ва њу са ју на ци ма и зби ва њи ма ко ли ко и 
уме шан у по слу па ти не ра, оног ко ји све му че га се до так не до да је 
сто го ди шњу па ти ну.

Ма ли ис тра жи вач ки узо р ци не до пу шта ју ве ли ке за кључ ке, 
ни ти пар ци јал на по ља ис тра жи ва ња ну де гло бал не уви де. За гле
да ни у срп ску при чу, а мо жда и у свет ску, ве ро ват но ће мо пре ви
де ти пре те жни ја и пре суд ни ја свој ства и сме ро ве књи жев но сти, 
кул ту ре и ду ха. Шта ако је, ма кар по Алек сан дру Ге ни су, књи жев
ност на епо хал ном за ла ску, те би да нас Тол стој и До сто јев ски уме
сто ро ма на пи са ли ТВсе ри је? (Кад је пак о по е зи ји реч, Ва ле ри 
је по о дав но ус твр дио да мо жда ви ше ни ко не би пи сао сти хо ве да 
не по сто је као део на сле ђа.) Не ма ли да нас и Ан дри ће ва ле па ми
сао о веч ној људ ској по тре би за при чом и при ча њем пре ви зу ел ну 
не го ли вер бал ну по твр ду? Ро ман ће мо жда ипак одо ле ти све вла сти 
фил ма и те ле ви зи је, оста ју ћи, ма кар у га лак си ји књи жев них об ли
ка, до ми нант на фор ма, чи јој се гра ви та ци о ној си ли при кла ња ју 
срод ни, па и ге нет ски не срод ни ви до ви је зич ког из ра за. А при по
вет ка? Ако већ и ни је уве за на у низ шти ва што тво ре об лик на лик 
ла ба вом ро ма ну, или за ста ла на пу ту ро ма на у на ста ја њу, она се 
ра до об зна њу је у жан ров ском об лич ју тзв. крат ке при че, спе ци
фич не ко ли ко и струк тур но оме ђе не екс пре сив но сти. Чи ни се, 
да кле, да при по вет ка не ма из гле де да из бо ри (или од бра ни) ста тус 
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„ре пре зен та тив ног тек ста епо хе”, или су јој бар та кве шан се ма ње 
од оних ко је (још увек) има ју ро ман и есеј. Мо жда је бес по врат но 
про шло вре ме ве ли ких при по ве да ча. Мо жда је при по вет ку да нас, 
као не ки од ма лих спор то ва, за па ла тек ма ло број на пу бли ка, огра
ни че на чуј ност и осред њи так ма ци, ко ји при том ову ства ра лач ку 
ди сци пли ну ма хом прак ти ку ју при па дом, „на про пу то ва њу”, усме
ра ва ју ћи и ене р ги ју и ам би ци ју на дру га и друк чи ја по ља ак тив
но сти, књи жев не и не књи жев не. Мо жда су упра во сто га у са вре
ме ној при чи и при ча њу от кри ва лач ка из не на ђе ња рет ка, а ви до ви 
те мат ске и по е тич ке „суб вер зи је” ма ло број ни и бле ди. Или се то 
ми у овом тре нут ку ма ло вер ја мо жда и ва ра мо, сме ћу ћи с ума ону 
сваг да жи ву „прет њу” ге ни ја из ора хо ве љу ске. 




